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القـرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة، وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً، بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب                
 والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،

 من اإلعالن ١٨ة  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملاد١٨ إىل املادة وإذ يشري أيضاً 
 العاملي حلقوق اإلنسان، وإىل األحكام األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،

النداء املوّجه من املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان إىل مجيع احلكومات باختاذ مجيع التدابري       وإذ يعـيد تأكيد      
لقانونية بغية مواجهة التعصب والعنف املتصل به       املناسـبة امتثاالً اللتزاماهتا الدولية ومع املراعاة الواجبة لُنظُمها ا         

القـائمني على أساس الدين أو املعتقد، مبا يف ذلك ممارسات التمييز ضد املرأة وتدنيس األماكن الدينية، وتسليماً   
 منه بأن لكل فرد احلق يف حرية الفكر والوجدان والتعبري والدين،

عاملي حلقوق اإلنسان بأن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري          على تسليم املؤمتر ال    وإذ يعـيد التأكيد أيضاً     
 قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

 الذي أكد فيه من جديد رؤساء الدول واحلكومات         ٢٠٠٥إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام       وإذ يشري    
بني احلضارات وبرامج عمله،    اإلعالن وبرنامج العمل بشأن ثقافة السالم، وكذلك الربنامج العاملي للحوار فيما            

الـيت اعتمدهتا اجلمعية العامة، وقيمة املبادرات املختلفة بشأن احلوار فيما بني الثقافات واحلضارات، مبا يف ذلك                 
احلـوار بشأن التعاون بني األديان وحتالف احلضارات، والذي التزموا فيه باختاذ إجراءات ترمي إىل تعزيز ثقافة                 

 لصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل،للسالم واحلوار على ا

 أمهـية تشجيع احلوار من أجل تعزيز التفاهم واملعرفة املتباَدلني بني شىت الفئات االجتماعية               وإذ يـدرك   
والـثقافات واحلضارات يف خمتلف اجملاالت، مبا فيها الثقافة والدين والتعليم واإلعالم والعلم والتكنولوجيا، ومن               

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،أجل اإلسهام يف

 العمل اهلام الذي تضطلع به اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف توفري اإلرشادات خبصوص              وإذ يدرك أيضاً   
 نطاق حرية الدين أو املعتقد، 

يف ذلك أي   إزاء كل االعتداءات على األماكن واملواقع واملقدسات الدينية، مبا          وإذ يسـاوره قلق شديد       
 تدمري متعمَّد لآلثار واملعامل التارخيية، 

 إزاء إساءة استخدام إجراءات التسجيل كوسيلة لتقييد احلق يف حرية الدين            وإذ يساوره قلق شديد أيضاً     
 أو املعتقد بالنسبة ألعضاء مجاعات دينية معينة، وإزاء القيود املفروضة على املنشورات الدينية،

ورة التصدي ملا تشهده مجيع أرجاء العامل من تزايد يف التطرف الديين الذي ميس حقوق   بضر واقتناعاً منه  
األفراد واجلماعات والقائم على أساس الدين أو املعتقد، وحاالت العنف والتمييز اليت متس نساًء كثريات بسبب                

ملتحدة وغريه من صكوك األمم     الديـن أو املعتقد، واستغالل الدين أو املعتقد لغايات متعارضة مع ميثاق األمم ا             
 املتحدة ذات الصلة،
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 أن التمييز الرمسي أو القانوين على املستوى الوطين بني أديان متنوعة أو مجاعات دينية خمتلفة                وإذ يالحظ  
 قائمة على اإلميان رمبا يشكِّل، يف بعض احلاالت، متييزاً وقد ميس التمتع حبرية الدين أو املعتقد،

ية التعليم يف تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبُّل اجلماهري واحترامها للتنوع،             عـلى أمه   وإذ يشـدد   
ويشـمل ذلك حرية التعبري عن الدين، وعلى أمهية الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها املؤمتر االستشاري الدويل بشأن                 

 إىل ٢٣ُعِقد يف مدريد يف الفترة من التعليم املدرسي املتصل حبرية الدين أو املعتقد والتسامح وعدم التمييز، الذي           
 ، واليت ُتدعى احلكومات إىل االهتمام هبا،٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥

 على أن للدول واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم وإذ يشدد  
ن أو املعتقد، وذلك بطرق منها احلوار بني األديان         دوراً مهمـاً تؤديـه يف تعزيز التسامح واالحترام وحرية الدي          

وداخـل الديـن الواحد، ومن خالل مبادرات مثل احلوار الرفيع املستوى املتعلق بالتفاهم والتعاون بني األديان                 
 ،٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥ و٤والثقافات من أجل السالم املقرر عقده يف نيويورك يف يومي 

زاء البطء يف التقدم يف تنفيذ إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز             إوإذ يساوره قلق شديد      
 القائمني على أساس الدين أو املعتقد،

 بالتايل بضرورة بذل املزيد من اجلهود املكثّفة لتعزيز ومحاية احلق يف حرية الفكر أو الوجدان أو وإذ يؤمن 
اهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو املعتقد، كما الدين أو املعتقد، والقضاء على مجيع أشكال الكر

 ذكر أيضاً يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

 ٥/١ التقييم لوالية املقررة اخلاصة يف أثناء احلوار التفاعلي يف دورته احلالية، وفقاً لقراره              وقـد أجـرى    
 ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ 

  بأعمال وتقرير املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد يف جملس حقوق اإلنسان؛يرحب -١ 

 مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد وكذلك انتهاكات             يديـن  -٢ 
 حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد؛

 الزيادة العامة يف أعمال التعصب والعنف املوجهة ضد أفراد العديد من            بقلـق شـديد    يـدرك  -٣ 
الطوائـف الدينية وغريها من اجلماعات يف أرجاء خمتلفة من العامل، مبا يف ذلك احلاالت الناشئة عن كره اإلسالم            

 ومعاداة السامية وكره املسيحية؛

لتمييز االجتماعيني املؤسسيني املماَرسني باسم الدين أو        إزاء استمرار التعصب وا    ُيعرب عن قلقه   -٤ 
 املعتقد ضد الكثريين؛

 أي دعوة إىل الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو مناصبة العداء أو العنف، سواء يدين -٥ 
  الوسائل؛اسُتخِدمت يف ذلك وسائط اإلعالم املطبوعة أو السمعية والبصرية أو اإللكترونية أو غريها من
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ُتشـجع اجلهود اليت تبذهلا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بغية التنسيق يف ميدان                -٦ 
حقـوق اإلنسـان بني األنشطة اليت تضطلع هبا أجهزة وهيئات وآليات األمم املتحدة املختصة واليت تتناول مجيع         

 تقد؛أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املع

 :حيث الدول على ما يلي -٧ 

أن تكفـل نظمهـا الدستورية والتشريعية للجميع دون متييز توفري ضمانات وافية وفعالة حلرية الفكر                 )أ( 
والوجـدان والديـن واملعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة يف احلاالت اليت ُينتهك فيها احلق يف حرية الفكر أو                     

عتقد، أو احلق يف ممارسة املرء لطقوسه الدينية حبرية، مبا يف ذلك حرية املرء يف اعتناق دينه أو                  الوجـدان أو الديـن أو امل      
 معتقده أو تغيريه أو االرتداد عنه؛

أن تكفـل اختـاذ تدابـري مناسـبة كي تضمن على حنو كاٍف وفعال حرية الدين أو املعتقد للمرأة،                     )ب( 
 ، واألطفال، وأفراد األقليات املهاجرين؛ولألشخاص احملرومني من حريتهم، والالجئني

أن تبذل قصارى جهدها، وفقاً لتشريعاهتا الوطنية وطبقاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل، لضمان كامل               )ج( 
االحترام واحلماية لألماكن واملواقع واملقامات والرموز الدينية ووسائل التعبري الديين، وأن تتخذ تدابري إضافية حيثما كانت         

 ضة للتدنيس أو التخريب؛عر

أن تستعرض، عند االقتضاء، ممارسات التسجيل املتبعة من أجل ضمان حق مجيع األشخاص يف اجملاهرة                )د( 
 بدينهم أو معتقدهم، مبفردهم أو مجاعةً وعالنية أو سراً؛

عتقٍد ويف  أن تكفل، على وجه اخلصوص، حق مجيع األشخاص يف العبادة أو التجمع يف إطار ديٍن أو م                  )ه( 
إقامـة وإدارة األماكن الالزمة هلذه األغراض، وحق مجيع األشخاص يف كتابة وإصدار وتوزيع املنشورات ذات الصلة يف                  

 هذه اجملاالت؛

أن تكفـل، طـبقاً للتشريعات الوطنية املالئمة ووفقاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل، االحترام الكامل                )و( 
 ألشخاص وأعضاء اجلماعات يف إقامة وإدارة املؤسسات الدينية أو اخلريية أو اإلنسانية؛واحلماية التامة حلرية مجيع ا

أن تكفل عدم حرمان أحد من اخلاضعني لوالياهتا، ألسباب تتعلق بالدين أو املعتقد، من احلق يف احلياة                  )ز( 
 التعسفيني لألسباب ذاهتا، وتقدمي     أو احلرية أو األمان على شخصه، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو االعتقال أو االحتجاز             

 مجيع مرتكيب انتهاكات هذه احلقوق إىل القضاء؛

أن تضـمن قـيام مجيع املوظفني العاّمني وموظفي اخلدمة املدنية، مبن فيهم أفراد هيئات إنفاذ القوانني،     )ح( 
 األديان واملعتقدات املختلفة وبعدم التمييز      والعسكريون واملربون مبن فيهم املعلمون، أثناء أدائهم لواجباهتم الرمسية، باحترام         

 على أساس الدين أو املعتقد، وتوفري كل ما هو ضروري ومناسب من تعليم أو تدريب؛

 الدول على زيادة جهودها للقضاء على التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،               حيـث  -٨ 
 :وال سيما عن طريق
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  القضـاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين           التنفـيذ الكـامل إلعـالن      )أ( 
 أو املعتقد؛

اختـاذ مجـيع اإلجراءات الالزمة واملالئمة، طبقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ملكافحة الكراهية               )ب( 
ملعتقد، فضالً عن إثارة العداء والتعصب وأعمال العنف والترهيب واإلكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو ا    

والعـنف، مع إيالء اهتمام خاص لألقليات الدينية، وكذلك إيالء اهتمام خاص للممارسات اليت تشكل انتهاكاً حلقوق                 
 اإلنسان للمرأة والتمييز ضدها، وال سيما فيما يتعلق مبمارسة حقها يف حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد؛

مـن خـالل التعليم وغريه من الوسائل اليت تشمل التبادل الثقايف اإلقليمي أو الدويل، بتعزيز          القـيام،    )ج( 
 وتشجيع التفاهم والتسامح واالحترام يف مجيع املسائل املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد؛

  عـلى ضـرورة تدعـيم احلوار بوسائل منها الربنامج العاملي للحوار بني احلضارات وحتالف               يؤكـد  -٩ 
 احلضارات وذلك من خالل قنوات منها املمثل الرفيع املستوى لألمني العام لدى حتالف احلضارات الذي ُعّين مؤخراً؛

 مجيع اجلهات الفاعلة إىل القيام يف سياق ذلك احلوار بالتصدي ملسائل منها املسائل التالية يف إطار            يدعو -١٠ 
 :املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

 تطرف الديين الذي ميس األديان يف مجيع أحناء العامل؛تزايد ال )أ( 

 حاالت العنف والتمييز اليت متس نساًء كثريات بسبب الدين أو املعتقد؛ )ب( 

اسـتخدام الدين أو املعتقد لغايات متعارضة مع ميثاق األمم املتحدة وغريه من صكوك األمم املتحدة                 )ج( 
 ذات الصلة؛

وتعزيز احلوار بني األديان أو املعتقدات وداخلها على مجيع املستويات،           عـلى أمهـية مواصلة       يشـدد  -١١ 
 ومبشاركة أوسع نطاقاً تضم النساء، وذلك تعزيزاً للمزيد من التسامح واالحترام والتفاهم املتبادل؛

 على وجوب جتنب معادلة أي دين باإلرهاب ألن هذا قد يؤدي إىل آثار ضارة على متتع                 يشـدد أيضاً   -١٢ 
 فراد اجلماعات الدينية املعنية باحلق يف حرية الدين أو املعتقد؛كل أ

 على أنه ال جيوز، كما أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، فرض قيود على حرية               يشـدد كذلـك    -١٣ 
مة أو النظام اجملاهرة بالدين أو املعتقد إال إذا كانت القيود منصوصاً عليها يف القانون، وكانت ضرورية حلماية السالمة العا            

العـام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية، وكانت تطبق على حنو ال ينتقص من                    
 احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين؛

 بأن تكفل األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية واهليئات             يوصـي  -١٤ 
جلماعـات القائمـة عـلى أساس الدين أو املعتقد، يف إطار اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز حرية الدين أو املعتقد، نشر نص                     وا

 اإلعالن على أوسع نطاق ممكن، وبأكرب عدد ممكن من اللغات املختلفة، وتعزيز تنفيذه؛
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اية وتعزيز احلق يف حرية  أنـه من الضروري أن تساهم املقررة اخلاصة مسامهة مستمرة يف مح           يسـتنتج  -١٥ 
 الدين أو املعتقد وإعمال هذا احلق إعماالً عاملياً؛

  جتديد والية املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد لفترة ثالث سنوات أخرى؛لذلك يقرر -١٦ 

 االضطالع   إىل األمني العام أن يكفل حصول املقررة اخلاصة على املوارد الالزمة لتمكينها من             يطلـب  -١٧ 
 بواليتها على أمت وجه؛

 احلكومات كافة على التعاون تعاوناً كامالً مع املقررة اخلاصة، واالستجابة للطلبات املقدمة منها              حيث -١٨ 
 لزيارة بلداهنا وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات متكِّنها من مواصلة االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛

اصة على مواصلة ما تبذله من جهود يف مجيع أرجاء العامل لبحث ما يقع من أحداث                 املقررة اخل  يشجع -١٩ 
ومـا يـتخذ من إجراءات حكومية تتعارض مع أحكام إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على                   

 أساس الدين أو املعتقد والتوصية بتدابري عالجية حسب االقتضاء؛

يام املقررة اخلاصة، يف عملية إعداد التقارير، مبا فيها مجع املعلومات ووضع             عـلى ضـرورة ق     يشـدد  -٢٠ 
 التوصيات، مبواصلة األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس جبملة طرق منها بيان اإلساءات املرتكبة على أساس نوع اجلنس؛

 هتا الثالثة والستني؛ إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريراً مرحلياً إىل اجلمعية العامة يف دوريطلب -٢١ 

 إىل املقررة اخلاصة أن تقدم التقارير اليت فات موعد تقدميها إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمل     يطلـب أيضاً   -٢٢ 
 ؛٢٠٠٩اجمللس وأن تقدم تقريرها السنوي املقبل إىل الدورة األوىل للمجلس يف السنة التقوميية 

 . النظر يف اختاذ تدابري لتنفيذ اإلعالن إبقاء هذه املسألة قيد نظره ومواصلةيقرر -٢٣ 

- - - - - 

 


