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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٩البند 

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 
  ة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانأشكال التعصب، متابع

  مشروع قرار: )نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان 

   مناهضة تشويه صورة األديان-/...٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٤ املؤرخ   ٦٠/١ اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها       ٢٠٠٥إىل وثيقة نتائج مؤمتر القمة لعام       إذ يشري     
، واليت أكدت فيها اجلمعية على املسؤوليات الواقعة على عاتق مجيع الدول، وفقـاً              ٢٠٠٥وبر  أكت/تشرين األول 

مليثاق األمم املتحدة، باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب                
املنشأ الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو 

  النسب أو أي وضع آخر، واعترفت بأمهية احترام وتفهم التنوع الديين والثقايف يف مجيع أحناء العامل،

 اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز           إعالن وبرنامج عمل ديربان    إىل   وإذ يشري أيضاً    
   ،)١(٢٠٠١سبتمرب /نب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك يف أيلولوكره األجاالعنصري 

على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أسـاس         إىل اإلعالن املتعلق بالقضاء     كذلك  وإذ يشري     
  ،١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ خ املؤر٣٦/٥٥الذي أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها والدين أو املعتقد 

سامهة القيِّمة جلميع األديان يف احلضارة احلديثة واملسامهة املمكن أن يقدمها احلوار ما بني              باملم  سلِّوإذ ي   
  إلنسانية قاطبة،ااحلضارات يف تنمية الوعي والفهم للقيم املشتركة بني 

                                                      

)١( A/CONF.189/12و Corr.1الفصل األول ،. 
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ثني باإلعالن الصادر عن املؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية أثناء دورته الرابعـة والـثال            يط علماً   وإذ حي   
اإلسالم والتمييز املمنهج ضد كره  الذي أدان االجتاه املتنامي حنو ٢٠٠٧مايو /املعقودة يف إسالم آباد، يف شهر أيار

  شدد على احلاجة إىل اختاذ تدابري فعالة ملكافحة تشويه صورة األديان،والذي الدين هذا أتباع 

ورة احلادية عشرة ملؤمتر القمـة اإلسـالمي        بيان االختتامي الذي اعتمدته الد    باليط علماً كذلك    وإذ حي   
 والذي أعربت فيه املنظمة عن قلقها البالغ إزاء النمطية السلبية اليت تتبع             ٢٠٠٨مارس  /املعقودة يف داكار يف آذار    

بانتظام ضد املسلمني واإلسالم واألديان السماوية األخرى وشجبت تنامي التعصب والتمييز عموماً ضد اجلماعات 
  ا يشكل مهانة للكرامة اإلنسانية ويتعارض مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،املسلمة مم

 ٧إىل البيان املشترك الصادر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي واالحتاد األورويب واألمني العام واملـؤرخ               وإذ يشري     
حساس املرهف واملسؤولية اإلالتحلّي ب والذي تضمن التسليم باحلاجة، يف كافة اجملتمعات، إىل ٢٠٠٦فرباير /شباط

   حىت من جانب أولئـك الـذين        ،يف تناول القضايا ذات األمهية اخلاصة بالنسبة ألتباع عقيدة بعينها من العقائد           
  ، يف العقيدةال يشتركون

 والقائل  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ الذي وجهه رئيس اجلمعية العامة يف بيانه املؤرخ          النداءيعيد تأكيد   وإذ    
، يف أعقاب ما تبدى من ترّيب وتوترات، إىل احلوار والتفاهم فيما بني احلـضارات والثقافـات       حاجةهناك  بأن  

االستفزازية أو املؤسفة والسعي إلجياد سبل النهوض بالتـسامح  التصرفات واألديان من أجل العمل معاً على منع    
  ،واالحترام وحرية الدين واملعتقد

فيها ما متثل يف    قليمية للنهوض بالوئام بني الثقافات واألديان مبا        كافة املبادرات الدولية واإل   برحب  وإذ ي   
 وجهودها القّيمة صوب النهوض بثقافة "احلوار الدويل بشأن التعاون املشترك بني املعتقدات" و"احلضاراتحتالف "

  السلم واحلوار على مجيع املستويات،

عاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره        األشكال امل املعين ب املقرر اخلاص   أيضاً بتقرير   رحب  وإذ ي   
  ،)٢(األجانب وما يتصل بذلك من تعصب حول وضع املسلمني والعرب يف شىت بقاع العامل

اللـذين  و )٣(إىل اجمللس يف دورته الرابعة والـسادسة      املقدمني  املقرر اخلاص   بتقريري  يرحب كذلك   وإذ    
وإىل ضـرورة   ع الذي يتسم به تشويه صورة كافة األديان          فيهما انتباه الدول األعضاء إىل خطورة الطاب       ىاسترع

العمل على مكافحة هذه الظواهر عن طريق تعزيز دور احلوار فيما بني األديان والثقافات وتعزيز التفاهم املتبادل                 
والعمل املشترك من أجل مواجهة التحديات األساسية اليت تطرحها التنمية والسلم ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان               

  فضالً عن احلاجة إىل تكملة االستراتيجيات القانونية،

                                                      

)٢( E/CN.4/2006/17. 

)٣( A/HRC/4/19و A/HRC/6/6. 
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 النداء الذي وجهه املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وإذ يكرر  
ة وما يتصل بذلك من تعصب إىل الدول األعضاء من أجل تنظيم محلة منهجية ملكافحة التحريض على الكراهية العنصري                 

والدينية من خالل احلفاظ على التوازن الدقيق بني الدفاع عن العلمانية واحترام حرية الدين وعن طريق تقبل واحتـرام                 
  ،)٤(تكامل مجيع احلريات اليت جيسدها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ائط اإلعالم دوراً مهماً تلعبه يف      على أن للدول واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووس         وإذ يشدد   
  ن خالل التثقيف،النهوض بالتسامح وحرية الدين واملعتقد م

 أن تشويه صورة األديان من أسباب التنافر االجتماعي وعدم االستقرار على املستويني             وإذ يالحظ بقلق    
  فضي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان،يالوطين والدويل و

مبا لتصرحيات اليت هتاجم األديان حنو ايف السنوات األخرية ما ملسه من اجتاه متزايد  وإذ يالحظ ببالغ القلق  
  منتديات حقوق اإلنسان،داخل اإلسالم واملسلمني فيها 

 إزاء النظرة النمطية السلبية إىل األديان وإزاء مظاهر التعصب والتمييـز يف             قلقهبالغ  يعرب عن     - ١  
  مسائل الدين أو املعتقد؛

ف وانتهاكات حقـوق    ناإلسالم باإلرهاب والع  ربط   إزاء حماوالت    عن عميق قلقه أيضاً   يعرب    - ٢  
اإلنسان ويشدد على أن املعاَدلة بني أي دين من األديان وبني اإلرهاب ينبغي أن تقابل بالرفض وأن تكافح مـن                 

  قبل اجلميع وعلى كافة املستويات؛

إىل التنميط  ورامية إىل تشويه صورة األديان      إزاء تكثيف احلمالت ال    كذلك   قهبالغ قل يعرب عن     - ٣  
   املأساوية؛٢٠٠١سبتمرب /العرقي والديين لألقليات املسلمة يف أعقاب أحداث أيلول

املتمثلة يف تعمد التصوير النمطي لألديـان       األخرية   إزاء األحداث اخلطرية     يعرب عن بالغ انشغاله     - ٤  
األحزاب واجملموعات السياسية يف بعض اجملتمعات وإزاء ما تقترن وألتباعهم وللمقدسات يف وسائط اإلعالم من قبل 
  به تلك األحداث من استفزاز واستغالل سياسي؛

 بأنه يف سياق مكافحة اإلرهاب، يصبح تشويه صورة األديان عامالً مشدداً يسهم يف التنكر سلِّمي  - ٥  
  ها االقتصادي واالجتماعي؛للحقوق واحلريات األساسية للمجموعات املستهدفة فضالً عن استبعاد

إزاء القوانني أو التدابري اإلدارية اليت وضعت خصيصاً ملراقبة ورصد األقليـات            يعرب عن قلقه      - ٦  
  الشرعية على التمييز الذي تعانيه؛وتضفي املسلمة وبذلك تزيد من وصم هذه األقليات 

املنشآت التجاريـة واملراكـز      من اهلجمات واالعتداءات املادية على       استيائه الشديد يعرب عن     - ٧  
  الثقافية وأماكن العبادة اخلاصة جبميع األديان ومن استهداف الرموز الدينية؛

                                                      

 .، املرفق)٢١- د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٤(
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 من خالل املؤسسات واملنظمات السياسية، متنـع نـشر          ، الدول على أن تتخذ إجراءات     ثحي  - ٨  
أتباعه واليت تشكل ضّد يان أو األفكار واملواد القائمة على العنصرية وكره األجانب واملوجهة ضد أي دين من األد

  حتريضاً على الكراهية العنصرية والدينية أو العداوة أو العنف؛

 الدول على القيام، يف إطار النظام القانوين والدستوري لكل منها، بتوفري احلمايـة              ث كذلك حي  - ٩  
وعلى اختاذ مجيع التدابري  دين، أيلناشئة عن تشويه صورة االكافية من أفعال الكراهية والتمييز والترهيب واإلكراه 

املمكنة لتعزيز التسامح واحترام مجيع األديان ومنظومات قيمها، وعلى تكملة النظم القانونية باستراتيجيات فكرية 
  وأخالقية ملكافحة الكراهية والتعصب الدينيني؛

تع كافة األشخاص  على أن احترام األديان ومحايتها من املهانة عنصر أساسي يساعد على متشددي  - ١٠  
  باحلق يف حرية الرأي والوجدان والدين؛

مجيع الدول على ضمان قيام مجيع املوظفني العموميني، مبن فيهم املوظفون املكلفـون بإنفـاذ               حيث    - ١١  
دات القوانني والعسكريون وموظفو اخلدمة املدنية واملربون، أثناء أدائهم مهامهم الرمسية، باحترام خمتلف األديان واملعتق             

  وعدم التمييز ضد األشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وضمان التثقيف أو التدريب الالزم واملناسب هلم؛

 على أن لكل شخص، كما هو منصوص عليه يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلق يف                شددي  - ١٢  
ذلك جيوز إخضاعها لـبعض  نطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة ول تحرية التعبري وعلى أن ممارسة هذا احلق        

 لغرض محاية األمن    ، أو القيود لكن فقط القيود اليت ينص عليها القانون والالزمة الحترام حقوق ومسعة اآلخرين            
  العام أو الصحة أو اآلداب العامة؛النظام الوطين أو 

 الذي ،عنصري الصادر عن جلنة القضاء على التمييز ال١٥ على أن التعليق العام رقم يد التأكيديع  - ١٣  
تنص فيه اللجنة على أن حظر نشر كافة األفكار القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتمشى 

  على مسألة التحريض على الكراهية الدينية؛باملثل ينطبق وهو حظر مع حرية الرأي والتعبري 

 البصرية واإللكترونية، مبا    - سمعية  من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة وال      عن استيائه يعرب    - ١٤  
فيها اإلنترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومتييز 

  ؛ضّد أي دينضد اإلسالم أو 

 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا             دعوي  - ١٥  
   ،كافة مظاهر تـشويه صـورة األديـان       بتقرير عن   اجمللس يف دورته التاسعة     موافاة  ك من تعصب إىل     يتصل بذل 

  م بالنسبة للتمتع جبميع احلقوق؛وال سيما ما خيص اآلثار اخلطرية املترتبة على كره اإلسال

اً عن تنفيذ  من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة تقريرطلبي  - ١٦  
للتشريعات والسوابق القانونية القائمة ذات العالقة مبوضوع تشويه        تتقدم بدراسة تتضمن جتميعاً     هذا القرار وأن    
  . وانتهاك حرمتهاصورة األديان

 -  -  -  -  -  


