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 الثانية والستونالدورة 
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧٢البند 

ــها   ــسان ومحايتـ ــوق اإلنـ ــز حقـ ــسائل   :تعزيـ مـ
مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة  حقــوق اإلنــسان،

إلنـــسان التحـــسني التمتـــع الفعلـــي حبقـــوق    
   واحلريـــات األساسيــة

   إهناء مجيع أشكال التعصب الديين  
   ن األمني العاممذكرة م  

التقريـر املؤقـت الـذي أعدتـه         العامـة    اجلمعيـة بأن حييل إىل أعضاء      العام   األمنييتشرف   
 العامـة   اجلمعيـة أمساء جهاجنري، املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، واملقدم وفقا لقرار             

٦١/١٦١. 
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 و املعتقدالتقرير املؤقت للمقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أ  
  

 موجز 
ة الـدين أو املعتقـد هـذا التقريـر إىل اجلمعيـة العامـة               ـــ ة املعنية حبري  ــدم املقررة اخلاص  ــتق 

ذا التقريـر عرضـا عامـا لألنـشطة املنفـذة يف إطـار الواليـة         ــويقدم ه . ٦١/١٦١ا  ــعمال بقراره 
ي ذلــك تطـور الرســائل  ـــ ف، مبـا  (A/61/340)ق إىل اجلمعيـة العامــة  ــمنـذ تقـدميها تقريرهــا الـساب   

والزيــارات القطريــة األخــرية والتقــارير الــيت تتنــاول مواضــيع معينــة فــضال عــن مــشاركتها يف     
 .مؤمترات واجتماعات

وعــالوة علــى ذلــك، ينــاقش التقريــر مــسألتني فنيــتني أثريتــا يف ســياق أنــشطة املقــررة     
الــة الالجــئني وطــاليب اللجــوء املتعلقــة حبو الرســائل املوجهــة مبوجــب الواليــة ،أوهلمــا. اخلاصــة

بينـه وبـني    صـلة   توجـد أيـضا     تبني أن هؤالء األفراد يف وضع ضعيف قد         اليت  واملشردين داخليا   
ن القـانوين   ي اإلطـار  ز، بإجيـا  ، حـدد التقريـر    وبعـد ذلـك   . حريتهم فيمـا يتعلـق بالـدين أو املعتقـد         

نقلــوا غــري املوحــدين حــدين وامللأمــا املــسألة الثانيــة، فهــي أن . الالجــئنيطالبــات والتفــسريي مل
قــوانني التجــديف واملــسائل التعليميــة وتــشريعات املــساواة أوجــه قلقهــم إزاء للمقــررة اخلاصــة 

وتؤكـد املقـررة اخلاصـة مـن        . وكذلك أن املشاورات الرمسية ال تعقد إال مـع املمـثلني الـدينيني            
معتنقـي املعتقـدات    ى  جديد أن احلـق يف حريـة الـدين أو املعتقـد ينطبـق علـى قـدم املـساواة علـ                     

 كمـا أن احلـق يف عـدم         ،املعتقدات اإلحلادية أصحاب  وكذلك على   التوحيدية وغري التوحيدية    
 . دين أو معتقد حممي أيضااعتناق أي 

وتؤكد املقررة اخلاصـة    . وأخريا، يقدم هذا التقرير عددا من االستنتاجات والتوصيات        
التـــصدي يف  حريـــة الــدين أو املعتقــد و  لحكومــات يف تعزيــز  لأمهيــة حتديــد الــدور املناســـب    

ووفقا للخربة املكتسبة من الواليـة، تـشكل القـرارات احلكيمـة            . للتعصب أو التمييز يف اجملتمع    
 وكــذلك وجــود ، والتــشريعات احلــصيفة،واملتوازنــة املتخــذة علــى مجيــع املــستويات احلكوميــة

ائل احلـساسة املتعلقـة حبريـة    سلطة قضائية مستقلة وغري متعسفة أمورا حامسة يف التصدي للمس  
وعالوة على ذلـك، ينبغـي للـدول أن تـضع اسـتراتيجيات اسـتباقية للحيلولـة                 . الدين أو املعتقد  

 .دون انتهاك هذا احلق األساسي من حقوق اإلنسان
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 مقدمة -أوال  
 واليـة املقـرر اخلـاص املعـين حبريـة الـدين             ١٩٨٦أنشأت جلنة حقوق اإلنـسان يف عـام          - ١
 يقــع مــن مــا” تعــيني مقــرر خــاص لبحــث ١٩٨٦/٢٠ يف قرارهــا لجنــةالوقــررت . املعتقــد أو

أحداث وما يتخذ من إجراءات حكوميـة تتعـارض مـع أحكـام اإلعـالن املتعلـق بالقـضاء علـى                     
التوصـية  ” وكـذلك    “مجيع أشـكال التعـصب والتمييـز القـائمني علـى أسـاس الـدين أو املعتقـد                 

علــى أســاس  أن يقــدم  اخلــاص طلــب إىل املقــرر ، ُي١٩٩٤ومنــذ عــام  . )١(“بتــدابري عالجيــة 
أكدته اجلمعية مـؤخرا للغايـة مـن جديـد يف           نحو الذي   ال إىل اجلمعية العامة، على      اتقرير سنوي
 .٦١/١٦١القرار 

ــا يف          - ٢ ــة حالي ــا الوالي ــة إليه ــررة املوكول ــسان املق ــوق اإلن ــة حق ــسة جلن ــت رئي ــد عين وق
ــوز ــه /متـ ــها مبوجـــب م   ٢٠٠٤يوليـ ــسان واليتـ ــوق اإلنـ ــدد جملـــس حقـ ــرر، ومـ  )٢(١/١٠٢ هقـ
 A/59/366 (وقــدمت املقــررة اخلاصــة ثالثــة تقــارير مؤقتــة إىل اجلمعيــة العامــة . )٣(٥/١ هوقــرار

 E/CN.4/2005/61(عامـة إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان       تقارير  وكذلك  ) A/61/340و  A/60/399  و
ــسان   ) Add.1-4 و E/CN.4/2006/5 و؛ Add.1-2 و Corr.1 و ــوق اإلنــــــ ــس حقــــــ وإىل جملــــــ

A/HRC/4/21)   و Add.1-3(.              وعالوة على ذلك قرر جملـس حقـوق اإلنـسان يف دورتيـه األوىل 
ــول        ــهما يف أيل ــررة اخلاصــة، قدمت ــن املق ــها م ــرين عــن مواضــيع بعين ــة أن يطلــب تقري  /والرابع

 . (A/HRC/6/5)٢٠٠٧يوليه / ومتوز(A/HRC/2/3) ٢٠٠٦ سبتمرب
ملتعلقــة بواليتــها يف نيجرييــا   وناقــشت املقــررة اخلاصــة يف تقاريرهــا القطريــة احلالــة ا      - ٣

(E/CN.4/2006/5/Add.2) ا النكــــــــــــــ   وســــــــــــــري(E/CN.4/2006/5/Add.3)  وفرنــــــــــــــسا 
(E/CN.4/2006/5/Add.4) نـــــــــامو  ا وخلـــــــــيج غوانت(E/CN.4/2006/120)

ربيجـــــــــان  ذ، وأ)٤(
(A/HRC/4/21/Add. 2)وملديف  (A/HRC/4/21/Add. 3). إىل جملس حقوق اإلنـسان   وستقدم

__________ 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر  )١(  ــائق الرمسي ، الفــصل )E/1986/22 (٢، امللحــق رقــم  ١٩٨٦الوث

 .الثاين، الفرع ألف
، اجلـزء األول، الفـصل   )A/61/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحـق رقـم       )٢( 

 .، الفرع باءالثاين
 .، الفصل األول، الفرع ألفA/HRC/5/21انظر  )٣( 
ــسة      )٤(  ــر مــشترك مقــدم مــن الرئي ــامو، تقري ــيج غوانتان ــة احملتجــزين يف خل ــق العامــل املعــين   -حال  املقــررة للفري

باالحتجــاز التعــسفي، ليلــى زروقــي؛ واملقــرر اخلــاص املعــين باســتقالل القــضاة واحملــامني، ليانــدرو ديــسبوي؛ 
قرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،              وامل

مانفريد نواك؛ واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، أمساء جاهاجنري؛ واملقرر اخلاص املعـين حبـق كـل          
 .ة والعقلية، بول هنتإنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدني
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كستان واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى       ياجطها امليدانيتني األخريتني إىل     تقريريها عن زيارتي  
ــشمالية  ــدا ال ــة  ٦٨وهكــذا فقــد مت تقــدمي مــا جمموعــه   . وأيرلن ــرا إىل جلن ــسان حقــوق  تقري اإلن

ويف ضوء تزايد عبء العمل وزيـادة       . ١٩٨٦واجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان منذ عام        
قـارير، تـود املقـررة اخلاصـة أن تغتـنم هـذه الفرصـة لكـي تعـرب عـن                  عدد االلتزامـات بتقـدمي ت     

 . ملساعدة اليت تتلقاها من مساعديها يف مفوضية حقوق اإلنسانعلى اها البالغ ئثنا
منـذ قيامهـا بتقـدمي       تـها ألنشطة املنفذة يف إطار والي    عن ا ويعرض هذا التقرير حملة عامة       - ٤

يعـرض  ويناقش حالة جمموعتني مـن اجملموعـات الـضعيفة             مث تقريرها األخري إىل اجلمعية العامة،    
 . أخريا عددا من االستنتاجات والتوصيات

 
 األنشطة املبذولة يف إطار الوالية -ثانيا  
 الرسائل -ألف  

عــن طريــق احلكومــات االتــصال بيتمثــل أحــد األعمــدة الرئيــسية للواليــة يف إمكانيــة    - ٥
.  فيمـا يتعلـق حبريـة الـدين أو املعتقـد        ايعات تثري قلقـ   إرسال رسائل بشأن حاالت فردية أو تشر      

ولكـن  . وعادة ما ترسل هذه الرسائل كرسالة تتضمن ادعاءات إىل البعثة الدائمة للدولة املعنية            
جيوز للمقررة اخلاصة أن تلجأ إىل توجيـه نـداءات عاجلـة يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا عنـصر                       

علــى أهنــا تنطــوي علــى فقــدان أرواح أو ى أســاس علــالنتــهاكات املزعومــة يف االوقــت حامســا 
ــراد أو علــى   حــاالت  ــاة األف ــه طــابع يتعــذر   تفــرض خطــرا علــى حي أذى وشــيك أو مــستمر ل
 وال ميكــن مواجهتــه يف الوقــت املناســب مبجــرد إرســال رســالة ،لــضحايايتعــرض لــه اإصــالحه 
 .باالدعاءات

 رسـالة   ١ ٠٨٥مـا جمموعـه     ، أرسـل املقـرر اخلـاص        ١٩٨٦ومنذ بداية الوالية يف عـام        - ٦
وخـالل الفتـرة قيـد      . أو نـداء عاجـل كـل أسـبوع        تتضمن ادعاءات   حنو رسالة   صل إىل   أي ما ي  

، أرسـلت املقـررة   ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٣٠ إىل   ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ١االستعراض املمتدة من    
 .  بلدا٢٩غ عنها يف رسالة تتعلق حباالت مبلَّ ٥٣اخلاصة 

احلكومـات يعـد أمـرا حيويـا لكـي يثمـر اإلجـراء املتعلـق بالرسـائل                  والتعاون الوايف مع     - ٧
وتـساعد هـذه الـردود      . واملقررة اخلاصة ممتنة لعدد الردود التفصيلية اليت تلقتـها        . األثر املرغوب 
الوقـــائع لالنتـــهاكات املزعومـــة حلريـــة املتعلقـــة بالقانونيـــة واملعلومـــات األساســـية يف توضـــيح 

األوليــــة يف تقــــارير الدعــــاءات ذه الــــردود وكــــذلك اجز هبــــويــــرد مــــو. أو املعتقــــد الــــدين
ــررة ــائل   املقــــ ــن الرســــ ــة عــــ  ،E/CN.4/2006/5/Add.1، و E/CN.4/2005/61/Add.1 (اخلاصــــ

جملــس حقــوق إىل وسيــستكمل ثانيــة التقريــر الــسنوي املقبــل املقــدم . )A/HRC/4/21/Add.1 و
 .دةاإلنسان مبوجز للحاالت احملالة إىل احلكومات والردود الوار
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عمر يف تقريـره األخـري   الفتاح السيد عبد سلفها ومع ذلك ووفقا ملا أشار إليه من قبل    - ٨
 مـــن حتـــسني ، فـــال بـــّد)١١٣، الفقـــرة E/CN.4/2004/63(املقـــّدم إىل جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان 

رسـائل منبثقـة    ى   بلـدا تلقّـ    ١٣٠ويتّضح ذلك أوال من أنه مـن بـني مـا جمموعـه              . معّدالت الرد 
وثانيــا أن . رديــاإلجراء املتعلــق بالرســائل، فــإن عــشرين بلــدا مل بــ منــذ بــدء العمــل عــن الواليــة

البيـاين  الردود تفاوتت تفاوتا كبريا على مـدى األعـوام علـى النحـو املـبني بالتفـصيل يف الرسـم                     
 .الوارد أدناه

 
دول الـــيت أرســـلت ردودا علـــى رســـائل املقـــرر اخلـــاص، يف الفتـــرة ـــــة للـــــة املئويــالنـــسب
٢٠٠٧-١٩٨٨ 

 
 
 
 
 
  

 السنة املقدم فيها تقرير املقرر اخلاص
 
 يف املائـة بالنــسبة  ٣٦,٩٥وتتـراوح النـسبة املئويـة للـدول الـيت تـرد علـى الرسـائل بـني           - ٩

ــام   ــر ع ــام   ١٠٠ إىل ١٩٩٦لتقري ــر األويل لع ــة للتقري ــرر    (١٩٨٨ يف املائ ــدما مل يرســل املق عن
 يف املائـة، فقـد كانـت    ٦٣,٦١رد معـّدل الـ  وبينمـا بلـغ متوسـط       ). اخلاص سـوى سـبع رسـائل      

ومـع  .  يف املائـة ٦٣,٧١ أعلى بقليـل إذ وصـلت إىل   ٢٠٠٧األرقام األخرية املتعلقة بتقرير عام   
وتـود املقـررة اخلاصـة أن حتـث         . ذلك فإن هذا ال يزال أقل من معدل الردود يف السنة الـسابقة            

مـن   ودائمـا مـا تـدرج الـردود املتـأخرة          .الدول اليت مل ترد بعد على رسائلها على القيام بـذلك          
التحقيقـــات بــشأن  معلومــات  تقــدم  وميكــن أن  يف التقريــر التــايل عــن الرســـائل    هــذا القبيــل   

 .باحلاالت املبلغ عنهااملتعلقة االستفسارات القضائية  أو
وُتعـــرب املقـــررة اخلاصـــة عـــن تقـــديرها بـــشكل خـــاص للـــردود التفـــصيلية املدعمـــة   - ١٠
لتــشريعات الداخليــة ذات الــصلة ا ترمجــات ، مبــا فيهــاانونيــة وعــن الوقــائععلومــات أساســية قمب

وتــود أن تــذكّر احلكومــات بــأن  . لواليــة بــصفة عامــةاما لســهقــدم إباملوضــوع ألن هــذا قــد ي
 حــىت ، وذلــكجزات لالدعــاءات ومالحظــاتومبوجــب الواليــة هــي إعــداد مــاملتبعــة املمارســة 
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ل نـشر احلـاالت يف التقريـر املتعلـق بالرسـائل، ُتعطـى              ولكـن قبـ   . مل ترد الدولة على الرسـالة      لو
انظـر  (شهرين إلجراء التحقيقـات الالزمـة والـرد علـى االدعـاءات             ال تقلّ عن    احلكومات فترة   
املقـررة  فـإن  يف حالة النداءات العاجلـة،  أما ). ٢١، الفقرة  E/CN.4/1994/79 ،على سبيل املثال  

طـوات األوليـة الـيت اختـذهتا احلكومـة لـصون            ل بـشأن اخل   جـ احلـصول علـى رد عا     ترجو  اخلاصة  
 .حقوق الضحية املزعومة

ويبني حتليل ملضمون الرسائل أن األقليات الدينيـة والنـساء والالجـئني واحملتجـزين هـم                 - ١١
وعـالوة علـى ذلـك،    .  الـدين أو املعتقـد  ةيف وضع ضعيف على وجه اخلصوص فيما يتعلق حبري   

 املقـررة اخلاصـة تقـارير تـشري إىل أن أفـرادا قـد تعرَّضـوا                 وعلى غرار الـسنوات الـسابقة، تلقّـت       
وُزعــم أن بعــض . للقتــل أو إلقــاء القــبض علــيهم أو التمييــز ضــدهم بــسبب معتقــداهتم الدينيــة  

 وأن أمــاكن عبــادة كــثرية قــد تعّرضــت هلجــوم علــى   ،احلكومــات تعــّدت علــى حريــة العبــادة 
ائل أيضا إىل بعـض احلكومـات تطلـب         وأرسلت املقررة اخلاصة رس   . غري الدولة من  جهات   يد

سائل تشريعية، من بينـها مـشاريع قـوانني ولـوائح قانونيـة اعتمـدت مـؤخرا،                 ممعلومات بشأن   
 .تنظم حرية الدين أو املعتقد على املستوى احمللي

وخـالل الفتـرة   . وتثري حاالت كثرية القلق فيما يتعلق بعدد انتهاكات حقوق اإلنـسان           - ١٢
.  واليـة أخـرى لإلجـراءات اخلاصـة        ١٤لت املقـررة اخلاصـة بالتعـاون مـع          قيد االستعراض، عم  

ــة  يراعــي  املقــررة اخلاصــة ثانيــة هبــذا التعــاون ألنــه   بوُترحــ أن مجيــع حقــوق اإلنــسان مكفول
 .للجميع وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة

نـت علـى موقـع       علـى اإلنتر   ا متاحـ  ا جديـد  ا منوذجيـ  اوقد أعّدت املقررة اخلاصة استبيان     - ١٣
 والغــرض مــن هــذا االســتبيان النمــوذجي هــو إبــالغ األطــراف    .)٥(مفوضــية حقــوق اإلنــسان 

وهـي تأمـل    .  وتيسري تقـدمي املعلومـات إىل املقـررة اخلاصـة          ،املهتمة بإجياز مبعلومات عن الوالية    
ــم       ــه حبيــث يالئ ــشكاوى يف صــياغة مــا يقدمون يف أن يــساعد االســتبيان النمــوذجي مقــدمي ال

 .اجات اخلاصة للواليةاالحتي
 

 الزيارات القطرية -باء  
  عامعرض - ١ 

عـد زيـارات    وُت.  اخلاصـة يف القيـام بزيـارات قطريـة         ة املقـرر  ةلواليالثانية  تتمثل الركيزة    - ١٤
من مصادرها، من كـل مـن سـلطات         وسيلة أساسية للحصول على املعلومات املباشرة و      املواقع  
ــدول ــن أ ال ــة وم ــراد املعني ــعف ــدين، و اجملتم ــن  امل ــسؤولني    م ــن امل ــضال ع ــة ف األوســاط األكادميي

__________ 
 )٥( http://www.ohchr.org/english/issues/religion/complaints.htm. 
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ــة يف البلــد  ــة  وترمــي إىل تقيــيم . بالوكــاالت الدولي ــرام الــدول للحــق يف حري ــدين مــدى احت  ال
اإلداريـة ذات الـصلة،     املؤسـسية والقانونيـة والقـضائية و       اجلوانب   املعتقد، مبا يف ذلك دراسة     أو

 .ووضع توصيات يف هذا الشأن
 وحثـت اجلمعيـة     .راء الزيارات القطرية مبوافقة الدولة املعنيـة أو بـدعوة منـها           وجيب إج  - ١٥

 واالسـتجابة   ة اخلاصـ  ةمجيع احلكومات على التعـاون الكامـل مـع املقـرر          ” االعامة مرارا وتكرار  
لطلبها زيارة بلداهنا وتزويدها جبميع املعلومات الالزمة بغية متكينـها مـن الوفـاء بواليتـها مبزيـد                  

وشجعت جلنة حقـوق اإلنـسان      . ٦١/١٦١ذلك مؤخرا للغاية يف قرار اجلمعية       و“ ليةمن الفعا 
اإلجراءات املواضـيعية  املكلفـني بـ   دائمـة إىل مجيـع    توحيـد دعـوة    قويا مجيع الدول على      اتشجيع

ت ، أعلنـ  ٢٠٠٧يوليـه   /وحـىت متـوز   . اخلاصة وأثنت على تلك الدول اليت قامت بـذلك بالفعـل          
 أهنـا سـتقبل دومـا طلبـات         ،دعـوات دائمـة    خـالل قيامهـا بتوجيـه         دولة، من  ٥٦ا  جمموعهدول  

 .اإلجراءات اخلاصةاملكلفني بزيارهتا من مجيع 
حبريـة الـدين   عـين  املاص اخلـ قـرر  الـذين أوكلـت إلـيهم واليـة امل     وقام األشخاص الثالثـة      - ١٦
ـــ     أو ــدان ال ــارة البل ــد بزي ــة٢٤املعتق ــها   التالي ــارير عن ــدموا تق ــا :  وق  ،(E/CN.4/1988/45بلغاري

 وباكـــــــــستان )الفـــــــــرع الثالـــــــــث، (E/CN.4/1995/91 والـــــــــصني )٣٦-٢٥الفقـــــــــرات 
(E/CN.4/1996/95/Add.1) ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية (E/CN.4/1996/95/Add.2) واليونـــان 

(A/51/542/Add.1) والسودان  (A/51/542/Add.2)   واهلند(A/CN.4/1997/91/Add.1)  وأستراليا 
(A/CN.4/1998/6/Add.1)وأملانيـــا  (A/CN.4/1998/6/Add.2)    والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة

(A/CN.4/1998/58/Add.1)    وفييت نام (A/CN.4/1999/58/Add.2)    وتركيـا(A/55/280/Add.1) 
ــن ــتني  (A/55/280/Add.2)الديش غوبــــــــ ــر  (E/CN.4./2002/73/Add.1)واألرجنــــــــ واجلزائــــــــ

(E/CN.4/2003/66/Add.1)  ــا ــا  (E/CN.4/2004/63/Add.1)وجورجيـــــــــــــــــــ ورومانيـــــــــــــــــــ
(E/CN.4/2004/63/Add.2)  ــا ــري (E/CN.4./2006/5/Add.2)ونيجرييــــــــــ ــا  وســــــــــ النكــــــــــ
(E/CN.4/2006/5/Add.3)  وفرنــــــــــــــــــــــــسا(E/CN.4/2006/5/Add.4) ربيجــــــــــــــــــــــــان ذوأ

(A/HRC/4/21/Add.2)  وملــــديف(A/HRC/4/21/Add.3)كــــستان واململكــــة املتحــــدة ياجط و
 ).قدم التقريران قريباي (يرلندا الشماليةوألربيطانيا العظمى 

هبــا يــضطلع  الــيت ،بعثــات تقــصي احلقــائقبالواليــات اختــصاصات ن وواعتمــد املكلفــ - ١٧
انظــر التــذييل  ( ١٩٩٧املعقــود يف عــام   يف اجتمــاعهم الــسنوي الرابــع   ،املقــررون اخلاصــون 

 يف التنقــلنتظــر مــن احلكومــات أن تــضمن حريــة  وُي). E/CN.4/1998/45اخلــامس مــن الوثيقــة 
 ةوغــري اخلاضــعاخلاصــة يــشمل االتــصاالت األمــر الــذي ع أرجــاء البلــد وحريــة التحقيــق،  مجيــ

 املقــرراألشــخاص احملــرومني مــن حريــاهتم وهــي مــن األمــور الالزمــة ألداء  بالــشهود وبللرقابــة 
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ضـمان مـن   ”يكـون هنـاك   علـى أن   االختـصاصات   وعالوة علـى ذلـك، تـنص        .  لواليته اخلاص
 من املوظفني العموميني أو األفراد، الذين كانوا علـى اتـصال            األشخاص،تعرض  بأال ي احلكومة  

املمثل فيما يتصل بواليته، هلذا السبب، للتهديد أو املـضايقة          /بصفتهم الشخصية باملقرر اخلاص   
 .)املرجع نفسه (“أو العقوبة أو إلخضاعهم إلجراءات قضائية

نـستان  انغـوال وتركم  وترحب املقررة اخلاصة بقرارات حكومات كـل مـن إسـرائيل وأ            - ١٨
 ٢٠٠٧وتتطلع إىل إجراء زيارات هلـذه البلـدان يف عـامي            .  دعوات إليها لزيارهتا   بتوجيهواهلند  

. موريتانيـا دعـوة إليهـا لزيارهتـا      صربيا و وعالوة على ذلك، قدمت مؤخرا حكومتا       . ٢٠٠٨و  
وترغـب  . ريـة كافة احلكومات اليت دعتها إىل إجراء زيارات قط        تشكر   وتود املقررة اخلاصة أن   

هدت مستوى مرضيا للغايـة مـن التعـاون مـن جانـب مجيـع حكومـات        تؤكد على أهنا ش   يف أن   
يف انتظار صدور التقريرين الكاملني عن الزيارتني القطريتني اللـتني قامـت            و. البلدان اليت زارهتا  

نـاه وصـف    ، سريد أد  الشمالية يرلنداأكستان واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     ياجهبما إىل ط  
 .موجز هلاتني الزيارتني

 
 ة طاجيكستانرزيا - ٢ 

مـارس  / آذار ١فربايـر إىل    / شـباط  ٢٦زارت املقررة اخلاصة طاجيكستان يف الفترة مـن          - ١٩
 وهم أساسـا مـن   ،من املسلمنيأنفسهم  يف املائة من السكان ٩٥ويعترب ما يقرب من    . ٢٠٠٧

 بادخـشان  -غورنـو  يف املقاطعـة  اعيلي  مسعي اإل املذهب الشي أتباع املذهب الُسين، بينما يهيمن      
تبـاع   وتشمل األقليات الدينية يف طاجيكستان، البهائيني واملعمدانيني وأ        .املتمتعة باحلكم الذايت  

وأتبــاع الكنيــسة ني يواليهــود واللــوثريهــوة وهــاري كريــشنا وشــهود  غــريس ســومنن كنيــسة 
ــسيحيني الــــروس     ــة الكاثوليكيــــة واملــ ــاع و كسذورثــــواألوالرومانيــ الكنيــــسة الــــسبتية  أتبــ

 .والزرادشتيني
 غــري أن املقــررة  حــد كــبري حريــة الــدين أو املعتقــد؛وحتتــرم حكومــة طاجيكــستان إىل - ٢٠

قد أثار املسلمون بعـض الـشواغل بـشأن الـشروط           لو. أهنا تواجه حتديات معينة   تالحظ  اخلاصة  
 فقـد   ،وعـالوة علـى ذلـك     . احلـج داء  أاملدارس الدينية و  إقامة  ملساجد و اخلاصة لتشييد ا  القانونية  

 من األقليات الدينية يف السنوات املاضية ووقعت هجمات عنيفة على أمـاكن             فرادمت قتل عدة أ   
وُيزعم أن بعـض الـسلطات احملليـة حاولـت اسـتخدام عمليـة التـسجيل لعرقلـة أنـشطة              . عبادهتم

ياهتم اليومية، وحيدث ذلـك     ويواجه الكثري ممن غّيروا ديانتهم مشكالت يف ح       . األقليات الدينية 
 .يف الغالب على الصعيد االجتماعي

 ١٩٩٤املنظمــات الدينيــة لعــام األديـان و لالستعاضـة عــن قــانون  خطــط  حاليــاوهنـاك   - ٢١
ويف هــذا الــصدد، تــشدد املقــررة  . “ الدينيــةابطــات الــضمري والرة حريــعــن” مبــشروع قــانون
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علــى  ملمارســة أي شــخص لدينــه وعــدم اعتبــار التــسجيل شــرطا مــسبقاضــرورة اخلاصــة علــى 
ويــنص مــشروع . مكثفــةأو فنيــة رمسيــة متطلبــات تــسجيل علــى الإجــراءات أي مــن تقــوم  أال

 .بعقيدة ما إىل عقيـدة أخـرى       على حظر األعمال الرامية إىل حتويل املؤمنني         ٢٠٠٦قانون عام   
ولـذا فهـو    غري أن النشاط التبـشريي هـو نـشاط مقبـول كتعـبري مـشروع عـن الـدين أو املعتقـد                       

املدنيـة والـسياسية     حلقوقاخلـاص بـا    من العهد الدويل     ١٨يتمتع باحلماية اليت تنص عليها املادة       
ــة ذات الــصلة   زعمــاء علــى ومــن شــأن أي خطــر فعلــي يفــرض   . وغــريه مــن الــصكوك الدولي

تـأثريا سـلبيا بـصفة      أن يـؤثر    يف مـشروع القـانون،      املتـوخى   ، حسب    األجانب الدينيةالرابطات  
 .ى األقليات الدينية الصغريةخاصة عل

العبادة، تشدد املقررة اخلاصـة علـى أنـه يـتعني علـى الـسلطات أن         بأماكن  وفيما يتعلق    - ٢٢
وينتاهبــا . الطــابع احملــدد هلــذه األمــاكن وأمهيتــها اخلاصــة بالنــسبة للمــؤمننيبقــدر كــاف تراعــي 

 كذلك جزئيـا العوامـل      ايهتؤثر عل اليت  القلق بشأن ضعف حالة النساء يف اجملتمع الطاجيكي، و        
ــة أو  ــةتنــدرج يف عــداد الــيت تلــك التقليدي وعــالوة علــى ذلــك، فهــي تــشجع   . العوامــل الديني

. اخلدمـة العـسكرية   املستنكفني ضمرييا يف اإلعفاء من      احلكومة على االعتراف حبق األشخاص      
متخـذة   أي تـدابري تـضمن امتثـال   وختاما تشدد املقررة اخلاصة علـى أنـه جيـب علـى الـدول أن                

قـوق  القـانون الـدويل حل    ملكافحة أعمال اإلرهاب اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، وال سيما          
مـستقل وحمايـد    قـضاء   جهـاز   وجود  عد  وُي.  الدويل اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين    

ملعتقـد  ونزيه فضال عن االتصال الفوري باحملامني من العناصر احليوية لـضمان حريـة الـدين أو ا                
 . فضال عن احلقوق األخرىجلميع األفراد والطوائف الدينيةأيضا 

 
 زيارة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية - ٣ 

ململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية يف الفتـرة               ازارت املقررة اخلاصـة      - ٢٣
 ٢٠٠١رمسـي وطـين للـسكان لعـام         تعـداد   ويـشري آخـر     . ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٥ إىل   ٤من  

،  يف املائــة مــن املــسيحيني٧١,٨: الدينيــة يف بريطانيــا العظمــىلالنتمــاءات إىل البيانــات التاليــة 
 يف املائــة مــن الــسيخ، ٠,٦، و  وواحــد يف املائــة مــن اهلنــدوس، يف املائــة مــن املــسلمني٢,٨ و
 يف املائــة مــن ١٥,١ بينمــا هنــاك ،يني يف املائــة مــن البــوذ٠,٣ و ، يف املائــة مــن اليهــود٠,٥ و

.  يف املائة مـن األشـخاص الـذين اختـاروا عـدم ذكـر دينـهم                ٧,٨ و   ،السكان الذين ال دين هلم    
علـى سـؤال تعـداد الـسكان لعـام      مـن النـاس    يف املائـة     ٨٥,٨ما نـسبته    رد  ويف أيرلندا الشمالية    

بينمـا  ) ستانتأو بروتـ كاثوليـك  (ا  بأهنم ينتمون إىل الديانة املسيحية أو أهنم تربوا عليه        ٢٠٠١
ومـع  . ينتمـون  إىل أي ديـن مل يـذكروا   يف املائة أهنم ليس هلم أي ديـن أو  ١٣,٩ذكر ما نسبته    
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 عوضــا عـــن  “املمارســة ” أو “املعتقــد ”ذلــك قــدمت دراســات استقــصائية أخـــرى لقيــاس      
 . املتحدةبالنسبة للطوائف املسيحية يف اململكةبكثري  أرقاما أقل - “االنتماء الديين”
ات التــوترالتعامــل مــع وهنــاك ثــروة هائلــة مــن اخلــربات يف اململكــة املتحــدة يف جمــال    - ٢٤
العنـف املرتكـب    وبعـد مـرور عقـود مـن         . حتـت غطـاء الـدين     املرتكبة   وأعمال اإلرهاب    ةالديني

،  شــخص٣ ٥٠٠الــذي راح ضــحيته أكثــر مــن يف أيرلنــدا الــشمالية، وبــدوافع سياســية دينيــة 
املقـررة اخلاصـة مببـادرات واعـدة     أبلغـت   و.  يف حتقيق مـستقبل مـشترك      أمالاآلن  اك  يبدو أن هن  

املستويات السياسية وعلى صعيد القواعـد      على  تسعى إىل تضييق اهلوة الطائفية بني املسيحيني،        
خـالف عديـدة مثـل حـاالت عـدم املـساواة            مـثرية لل  ومع ذلك ال تزال هنـاك جمـاالت         . الشعبية

وتؤكد املقـررة   . ةاجلنائيالة  والتعليم ووكاالت الشرطة والعد    مل واإلسكان الدينية يف سوق الع   
 .على أمهية عدم التغاضي عن شواغل األقليات الدينية يف أيرلندا الشماليةأيضا اخلاصة 

مـن  املـستفادة   الكبرية الستخالص بعض الدروس     وتالحظ املقررة اخلاصة اإلمكانيات    - ٢٥
املتعلقـة بوضـع    لتحـديات اجلديـدة     يف مواجهـة ا   أيرلندا الـشمالية    الطائفي يف   التصدي لالنقسام   

ويف الوقــت الــذي تــدرك فيــه املقــررة اخلاصــة   . تــدابري ملكافحــة اإلرهــاب يف اململكــة املتحــدة 
بإسـاءة  إدعـاءات   اإلرهابية، فقد تلقت    اهلجمات  اضطرار الدول إىل اختاذ تدابري فعالة ملكافحة        

الـسكان  تـستهدف   اليت ُينظر إليها إىل حد كـبري علـى أهنـا             ،استخدام قوانني مكافحة اإلرهاب   
 .املسلمني يف اململكة املتحدة

ــصفة و - ٢٦ ــوانني التجــديف      ب ــة أخــرى بق ــسائل مقلق ــق م ــة يف اململكــة املتحــدة، تتعل عام
وحالـة   املتـضاربة    التـوازن بـني احلقـوق     حتقيـق   والتعليم الـديين والعبـادة اجلماعيـة يف املـدارس، و          

علــى أيــضا  العامليــة تــنعكس األوضــاع الــسياسيةو. ديانــاهتمشــخاص الــذين غّيــروا النــساء واأل
 .التطورات اجلارية يف الـشرق األوسـط علـى أوضـاع الطائفـة اليهوديـة              أثر  الصعيد احمللي، مثل    

لـه مـا يـربره مـن        وعالوة على ذلك، ختضع طلبات اللجوء، مبا فيها تلك القائمـة علـى خـوف                
 يف مرحلـة  عـدد قليـل مـن الطلبـات     إالحيظى بـالتوفيق   وال  ،ص صارم فحإىل   االضطهاد الديين 
 .)٦(القرار املبدئي

 
 التقارير املواضيعية املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان -جيم  

يف الفترة قيد االستعراض، أعدت املقررة اخلاصة تقريرين مواضيعيني بنـاء علـى طلـب                - ٢٧
 ).٤/١٠لقرار  وا١/١٠٧املقرر انظر (جملس حقوق اإلنسان 

__________ 
 ألـف   - ثالثـا    ميكن االطالع على املناقشة العامة حلالة الالجئني وطـاليب اللجـوء واملـشردين داخليـا يف الفـرع                  )٦( 

 .الوارد أدناه
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  والدينية وتعزيز التسامحالعنصريةالتحريض على الكراهية  - ١ 
إىل جملــس حقــوق اإلنــسان ، قــدمت املقــررة اخلاصــة تقريــرا ٢٠٠٦ســبتمرب /يف أيلــول - ٢٨

مــع ) A/HRC/2/3(“ التحــريض علــى الكراهيــة العنــصرية والدينيــة وتعزيــز التــسامح  ”بعنــوان 
املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره          و ديني، املقرر اخلاص     دالسيد دو 

أن يــدعو بــ، التقريــروأوصــى املقــرران اخلاصـان، يف  . األجانـب ومــا يتــصل بــذلك مـن تعــصب  
ــاد       اجمل ــة ازدي ــويني حملارب ــزام سياســيني ق ــدول األعــضاء إىل إعــالن إرادة والت لــس حكومــات ال

ينمــا ال يــشمل احلــق يف حريــة الــدين     وب.  والربهنــة علــى ذلــك  التعــصب العنــصري والــديين  
نتقاد أو من مجيـع التعليقـات   االمن عقيدته أو املرء  دين  إعفاء   احلق يف    ، يف حد ذاته،   املعتقد أو

علــى للتحــريض لــدعوة فيمــا يتعلــق باالــسلبية، فإنــه ميكــن تقييــد حريــة التعــبري تقييــدا مــشروعا 
عد حريـة الـدين أو املعتقـد وحريـة     وُت. أعمال العنف أو التمييز ضد األفراد على أساس ديانتهم       

حلقـوق  املختلفـة   عـد إحـالل التـوازن بـني اجلوانـب           وُي. واملتداخلـة التعبري من احلريات املترابطـة      
ــضي     ــة احلــساسية يقت ــسان عمــال يف غاي ــب    اإلن ــن جان ــز م ــذا غــري متحي ــستقلة  تنفي ــات م هيئ

 .تعسفية وغري
: قوق املدنيـة والـسياسية علـى مـا يلـي           من العهد الـدويل اخلـاص بـاحل        ٢٠وتنص املادة    - ٢٩
حتظر بالقـانون أيـة دعـوة إىل الكراهيـة القوميـة أو العنـصرية أو الدينيـة تـشكل حتريـضا علـى                        ”

ــز أو العــداوة أو العنــف  أن هــذه املــادة تعيــد التأكيــد علــى  وتــود املقــررة اخلاصــة أن  . “التميي
نظـام النـازي أثنـاء احلـرب العامليـة      صيغت يف إطـار خلفيـة تارخييـة مـن األهـوال الـيت ارتكبـها ال         

وإن عتبة األعمال املشار إليها يف هذه املادة هي عتبة مرتفعة نسبيا وأي حماولـة للتقليـل                 . الثانية
بــل  التعــبري، ةريــاحلــدود املتاحــة حلتقلــيص تــؤدي فحــسب إىل منــها علــى الــصعيد العــاملي لــن 

مـن هـذا القبيـل      تـؤدي حماولـة     ميكـن أن    و. إىل تقييد حرية الدين أو املعتقـد ذاهتـا        أيضا  ؤدي  تس
وعلـى الـصعيد الـوطين،      . وقد تـشجع علـى ظهـور جـو مـن التعـصب الـديين              عكسية  إىل نتائج   

اإلسـراف يف سـن تـشريعات تتعلـق         هناك أمثلـة عديـدة علـى اضـطهاد األقليـات الدينيـة نتيجـة                
 .إىل حد كبريالتطبيق املتزمت للقوانني اليت هي قوانني حمايدة  باجلرائم الدينية أو

 
 املثرية للقلق يف إطار الوالية عام للمسائل عرض - ٢ 

، إىل مجيع القـرارات املتعلقـة بالقـضاء         )٧(٤/١٠أشار جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        - ٣٠
 اعلــى أســاس الــدين أو املعتقــد الــيت اعتمــدهت  القــائمني علــى مجيــع أشــكال التعــصب والتمييــز  

هـذه  أن تقدم إليه تقريـرا عـن         وطلب من املقررة اخلاصة      ،نساناجلمعية العامة وجلنة حقوق اإل    
__________ 

 .، الفصل األول، الفرع ألفA/HRC/4/23انظر  )٧( 
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املثرية للقلـق  عاما للمسائل عرضا ،  )A/HRC/6/5(وقدمت املقررة اخلاصة، يف تقريرها      . املسألة
وهـذا اهليكـل ميكنـها مـن تلخـيص          . بالرسـائل إطار عملها املتعلـق     وفقا لفئات   واليتها  يف إطار   
ويـربز التقريـر    . مـن ممارسـة هـذه الواليـة       عامـا    ٢١لـى مـدى     عامللحة، حسب حتليلـها     القضايا  

حاالت مثرية للقلق جيـري فيهـا انتـهاك حريـة اعتنـاق ديـن أو معتقـد مـا أو تغـيريه أو االرتـداد                     
عنه، كاحلاالت اليت يسعى فيها موظفو الدولة، علـى سـبيل املثـال، إىل حتويـل األشـخاص عـن                    

ورغـم أن احلـق يف      .  مـن التحـول مـن ديـن إىل آخـر           أدياهنم أو إعـادة حتويلـهم عنـها أو مـنعهم          
حرية العبادة ال يقتصر على أفراد اجلماعات الدينية املـسّجلة فـإن العديـد مـن املـؤمنني املنـتمني                    
إىل األقليات الدينية ال ُيـسمح هلـم بالعبـادة أو القيـام بأيـة أنـشطة دينيـة دون موافقـة الدولـة أو                

ساء واألشخاص احملرومني من حريتهم والالجـئني واألطفـال       وميكن اعتبار الن  . التسجيل املسبق 
واألفراد املنتمني إىل أقليات والعمال املهاجرين فئات معرضة للخطر بوجـه خـاص فيمـا يتـصل          

وكثريا ما ُينتـهك أيـضا احلـق يف احليـاة واحلـق يف احلريـة، مثلمـا يـشهد                  . حبرية الدين أو املعتقد   
 . ل واالحتجاز التعسفي بسبب الدين أو املعتقدعلى ذلك العدد الكبري حلاالت القت

 بأن تضع الـدول اسـتراتيجيات اسـتباقية هتـدف إىل منـع هـذه                وأوصت املقررة اخلاصة   - ٣١
وميكن أن يشكل التعليم أداة رئيسية السـتحداث ثقافـة حقيقيـة حلقـوق اإلنـسان                . االنتهاكات

لـتعلُّم قـيم الـسالم والتفـاهم والتـسامح          كما ميكن أن تشكِّل املدرسة مكانا مناسـبا         . يف اجملتمع 
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . بني األفراد واجلماعات واألمـم مـن أجـل تعزيـز احتـرام مبـدأ التعديديـة             

وينبغــي . ميثــل احلــوار بــني األديــان وبــني أفــراد الــدين الواحــد وســيلة أساســية ملنــع الــصراعات  
 يشمل أيـضا مبـادرات علـى مـستوى          يقتصر هذا احلوار على الزعماء الدينيني، بل جيب أن         أال

وميكن للمدرسني واألطفال والطالب االستفادة مـن فـرص لاللتقـاء والتبـادل          . القاعدة الشعبية 
بطريقــة طوعيــة مــع نظــرائهم مــن معتنقــي الــديانات أو املعتقــدات األخــرى، ســواء يف بلــدهم    

 .يف اخلارج أو
 

  املؤمترات واالجتماعاتيفاملشاركة  -دال  
ل ركيزة أخرى للوالية يف املشاركة يف املـؤمترات واالجتماعـات حيـث أهنـا تـوفر                 تتمث - ٣٢

فرصة للتفاعل بشكل مباشر مع املمثلني احلكـوميني الـدوليني واملمـثلني غـري احلكـوميني فـضال                  
ــد       ــدين أو املعتق ــة ال ــون يف ميــدان حري ــذين يعمل ــادمييني ال ــن األك أغــسطس / آب٢٤ويف . ع

ــررة اخلا ٢٠٠٦ ــة يف      ، شــاركت املق ــات الديني ــة واألقلي ــاح مركــز دراســات احملرق صــة يف افتت
 . أوسلو، بالنرويج، وألقت كلمة أثناء حفل االفتتاح

 اعتمــاد إعــالن القــضاء علــى ١٩٨١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥وحيــث أنــه قــد مت يف  - ٣٣
، )١٩٨١إعـالن عـام     (مجيع أشكال التعصب والتمييز القـائمني علـى أسـاس الـدين أو املعتقـد                
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فقد شجعت املقررة اخلاصة مرارا وتكرارا احلكومات واملنظمات غري احلكومية على اسـتغالل             
 لتنظـيم مناسـبات مـن أجـل إبـراز أمهيـة تعزيـز حريـة الـدين أو املعتقـد                    ٢٥الذكرى الـسنوية الــ    

ويف هذا الصدد، كانت املقررة اخلاصة املتكلمـة        . والتصدي الجتاهات التعصب الديين املتزايدة    
ــمة، يف    الـــــــيت ــنطن العاصـــــ ــدا يف واشـــــ ــؤمترين عقـــــ ــسية يف مـــــ ــة الرئيـــــ  ألقـــــــت الكلمـــــ
. ٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين تــشرين ٢٥ وكــذلك يف بــراغ، يف ٢٠٠٦أكتــوبر /األول تــشرين ٣٠

ــر مــن    ــل أكث ــذي جــرى تنظيمــه    ٥٠وجــرى متثي ــراغ، وال ــدويل يف ب  حكومــة يف االحتفــال ال
 ممثل عـن احلكومـات واملنظمـات        ٣٠٠وحضر هذا املؤمتر حوايل     . كمؤمتر يضم حلقات عمل   

وهنـاك موقـع   . غري احلكومية واألديان واملعتقدات فضال عن خرباء وأكادمييني دوليني ووطنيني      
حمفوظـــــــة فيـــــــه تـــــــسجيالت فيـــــــديو تبـــــــث علـــــــى اإلنترنـــــــت يف املوقـــــــع التـــــــايل         

)www.1981 Declaration.org (  ت يف اجلريـدة الدوليـة اخلطـب والبيانـات امللقــاة يف     ولقـد نـشر
 . )٨(حلقات العمل

، شــاركت املقــررة اخلاصــة كعــضوة يف حلقــة نقــاش يف عــدة ٢٠٠٧مــارس /ويف آذار - ٣٤
وقد مشلت حلقـات نقـاش      . مناسبات جانبية عقدت أثناء الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان        

قـوانني  ” وبـشأن  “ن يف القرن احلادي والعـشرين  التعصب الديين ومحاية حقوق اإلنسا    ”بشأن  
وعــالوة علــى ذلــك واصــلت املقــررة . “ الــسب وتأثريهــا الــشديد علــى التعــبري الــديينمناهــضة

اخلاصة العمل بالتقليد املتمثل يف عقد جلـسة إحاطـة بـشأن واليتـها للمنظمـات غـري احلكوميـة          
 .العاملة يف جمال حرية الدين أو املعتقد

، شـاركت املقـررة اخلاصـة يف إعـداد تقريـر النـدوة الرفيعـة                ٢٠٠٧مـايو   /ار أي ٢٤ويف   - ٣٥
ومجعــت النــدوة بــني . املــستوى عــن حتــالف احلــضارات، الــيت نظمــت يف أوكالنــد، بنيوزيلنــدا 

جمموعة من زعماء وممثلـي اجملتمعـات احملليـة وخـرباء ملناقـشة اآلثـار املترتبـة علـى تقريـر الفريـق                       
 .نطقة آسيا واحمليط اهلادئ وحبث الردود على هذا التقريرالرفيع املستوى بالنسبة مل

ويف جنيف، شاركت املقـررة اخلاصـة، يف االجتمـاع الـسنوي الرابـع عـشر للمقـررين                   - ٣٦
/  حزيـران  ٢٢ إىل   ١٨املمثلني اخلاصني واخلرباء ورؤساء األفرقة العاملـة املعقـود يف الفتـرة مـن               

 بنــاء علــى طلــب مــن فريــق اخلــرباء اخلمــسة وعــالوة علــى ذلــك، فقــد قــدمت،. ٢٠٠٧يونيــه 
، ردا خطيـا علـى االسـتبيان املتعلـق باملعـايري           )٩(١/٥املنشأ عمال بقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان           

. التكميلية بشأن العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره األجانـب ومـا يـرتبط بـذلك مـن تعـصب                    
__________ 

 .Religion and Human Rights, Vol. 2, No. 2-3 (2007)انظر  )٨( 
، الفـصل الثـاين،     (A/61/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـم               انظر   )٩( 

 .الفرع ألف

http://www.1981�declaration.org/
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التمييـز العنـصري مـن    ، اجتمعت أيضا بأعضاء جلنة القضاء علـى        ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٦ويف  
 . أجل تبادل اآلراء أثناء دورهتا احلادية والسبعني

 
 املسائل الفنية -ثالثا  

إن املــسألتني الفنيــتني يف هــذا الفــصل ليــستا باملــسألتني الوحيــدتني اللــتني تبعثــان علــى    - ٣٧
الت أثـريت يف  القلق بالنسبة للواليـة املتعلقـة حبريـة الـدين أو املعتقـد، إال أهنمـا تـشريان إىل حـا                

وعالوة على ذلك فـإن     . إطار األنشطة املنفذة مبوجب والية املقررة اخلاصة يف األشهر األخرية         
 .املالحظات اليت أبدهتا املقررة اخلاصة فيما يلي هلا طابع أويل، ويلزم مواصلة بلورهتا

 
 حالة الالجئني وطاليب اللجوء واملشردين داخليا -ألف  

  لوالية املقررة اخلاصة أن تناولتهااحلاالت اليت سبق - ١ 
تتلقى املقررة اخلاصة مبوجب واليتها مرارا تقارير بشأن انتـهاك احلـق يف حريـة الـدين                  - ٣٨

أو املعتقـد لالجـئني وطــاليب اللجـوء واملـشردين داخليــا، الـذين فـروا مــن بيـوهتم أو طـردوا مــن         
ري حـصرية للحـاالت الـيت سـبق إثارهتـا           وبغية تقدمي أمثلة على ذلك، ترد أدناه قائمة غ        . بلداهنم

ومل تـسع الرسـائل الـسابقة دائمـا إىل          . بشأن هؤالء األفراد واجلماعـات مـع احلكومـات املعنيـة          
ويالحظ، علـى وجـه اخلـصوص، أن الـشخص يعتـرب الجئـا يف               . تصنيف احلاالت تصنيفا دقيقا   

ائــه باملعــايري الــواردة يف   املتعلقــة مبركــز الالجــئني  فــور وف ١٩٥١ إطــار مــا تعنيــه اتفاقيــة عــام 
التعريـــف، وهـــو أمـــر حيـــدث بالـــضرورة قبـــل الوقـــت الـــذي يـــتم فيـــه رمسيـــا حتديـــد مركـــزه 

 .)١٠(كالجئ
 

 بنغالديش )أ( 
، بعثــت املقــررة اخلاصــة برســالة إىل احلكومــة تــشري فيهــا إىل أنــه منــذ   ٢٠٠٢يف عــام  - ٣٩

ــات عــام   ــة، وخاصــة اهلندو  ٢٠٠١انتخاب ــات الديني ســية هلجمــات متكــررة،  ، تعرضــت األقلي
وأفيـد أنـه قـد مت طـرد        . مشلت وقوع عشرات القتلى واغتـصاب فتيـات مـن الطائفـة اهلندوسـية             

مئات األسر من أراضيها وجلأت إىل اهلند، وأبلغ عن وقوع العديد مـن اهلجمـات ضـد املعابـد                  
 .)١١(اهلندوسية
__________ 

نظر دليـل مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني بـشأن اإلجـراءات والتـدابري الواجـب تطبيقهـا لتحديـد                        ا )١٠( 
ــام     ــة عــ ــب اتفاقيــ ــئ مبوجــ ــز الالجئــ ــام    ١٩٥١مركــ ــول عــ ــئ وبروتوكــ ــز الالجــ ــصلة مبركــ  ١٩٦٩ املتــ

(HCR/4/Eng/Rev.1)٢٨، الفقرة ١٩٩٢يناير / كانون الثاين. 
 )١١( A/57/274 من الوثيقة ١٧حلكومة يف الفقرة  ورد ا٢٠-١٧، الفقرات E/CN.4/2003/66. 
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 بوتان )ب( 
ــا إىل احلكومــة       - ٤٠ ــرب املقــرر اخلــاص، يف رســالة وجهه  عــن القلــق  ١٩٩٤يف عــام أع
يزعم من حظر الديانة املسيحية، واالبالغ عن سوء معاملـة املـسيحيني، وعمـا قيـل بـشأن                   عما

 .)١٢(، الذين طلبوا اللجوء يف نيبال١٩٩٣طرد بعض املسيحيني يف عام 
 

 اهلند )ج( 
بعثــت عــدة رســائل إىل احلكومــة بــشأن اشــتباكات دينيــة بــني اهلنــدوس واملــسلمني يف  - ٤١
 ١٩٩٣وأثــارت رســالة بعثــت إىل احلكومــة يف عــام  . أســفر عــن مقتــل الكــثري وجــارات ممــاك

ــد       ٢٥٠ ٠٠٠حــاالت  ــوهتم إىل خميمــات يف مشــال اهلن ــن بي ــرار م ــى الف  هندوســي أجــربوا عل
 .)١٣( معبدا أثناء الصراع٥٠وإحلاق أضرار بـ 

 
 إندونيسيا )د( 

يني يف جزيـريت كيـسوي وتيـور        أرسلت عدة رسائل إىل احلكومة بشأن إكـراه املـسيح          - ٤٢
ــهم    ــى تغــيري ديانت ــضا عــن مــصرع اآلالف     (يف مولوكــاس عل ــذي أســفر أي يف إطــار العنــف ال

وبـشأن اهلجمـات الـيت شـنت ضـد املـسيحيني أثنـاء              ) وتسبب يف تشريد مئـات اآلالف داخليـا       
 .)١٤(تدمري أماكن عبادهتم يف أمبون

 
 كازاخستان )هـ( 

ىل احلكومــة بــشأن مــواطن مــن أوزبكــستان يعــيش يف   إ٢٠٠٦بعثــت رســالة يف عــام  - ٤٣
وذُكـر  .  ألسـباب متعلقـة بالـدين      ١٩٥١كازاخستان واعترف به كالجئ مبوجب اتفاقية عـام         

 .)١٥(أنه مهدد باإلعادة إىل أوزبكستان
 

 مالوي )و( 
 الجئـا   ٢٨٠ إىل احلكومة لإلعـراب عـن القلـق إزاء طـرد             ١٩٩٢بعثت رسالة يف عام      - ٤٤

 .)١٦( أتباع شهود يهوه من مالوي بسبب ما ذكر عن جهرهم مبعتقداهتم الدينيةموزمبيقيا من
__________ 

 )١٢( E/CN.4/1995/91 ٢٥، الرسالة، ورد احلكومة يف صفحة. 
 )١٣( E/CN.4/1994/79 ٥٦، ورد احلكومة يف الفقرة ٥٥، الفقرة. 
 )١٤( A/56/253 ٤٦، ورد احلكومة يف الفقرة ٤٥-٤٣، الفقرات. 
 )١٥( A/HRC/4/21/Add.1 ليس هناك رد من احلكومة، و٢١٣-٢١١، الفقرات. 
 )١٦( E/CN.4/1993/62 ؛ وليس هناك رد من احلكومة٤٣، الفقرة. 
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 ميامنار )ز( 
 إىل احلكومة بشأن مـواطين روهينغيـا يف ميامنـار املـسلمني         ١٩٩٢بعثت رسالة يف عام      - ٤٥

والذين ذكر أهنم تعرضـوا إىل إعـدامات خـارج نطـاق القـانون وتعـذيب واالحتجـاز التعـسفي                    
 روهينغـي   ٣٠٠ ٠٠٠وذكـر أن حـوايل      . ري والتشريد وهدم املـدن واملـساجد      واالختفاء القس 

، وذُكـر أن حـرس احلـدود قـد قتلـوا            ١٩٩٢أبريـل   /قد هربوا إىل بنغالديش حبلول هناية نيـسان       
 .)١٧( منهمفعدة آال

 اململكة العربية السعودية )ح( 
ــام    - ٤٦ ــت يف ع ــالة ُبعث ــرر اخلــاص شــ    ١٩٩٤يف رس ــار املق ــة، أث ــشأن  إىل احلكوم واغل ب

وذُكـر أنـه قـد مت       . الالجئني العراقيني يف خميم رفحة الذين تعرضوا لقيود بشأن حريتهم الدينيـة           
تقسيم الالجئني باملخيم حسب معتقداهتم الدينية وذكر أنه قد مت توزيع وثيقة يف املخـيم تـزعم     

 .)١٨(أن الشيعة مرتدون وينبغي هديهم إىل اإلسالم السين
 

 سري النكا )ط( 
أثـريت يف عــدة رســائل ُبعثــت إىل احلكومــة مــسألة اهلجمــات الــيت شــنت ضــد أمــاكن   - ٤٧

العبادة مما أسفر عن وفيـات وإصـابات فـضال عـن طـرد مجيـع املـسلمني بواسـطة منـور التحريـر                 
 .)١٩(لشعب تاميل إيالم من املناطق الواقعة حتت سيطرهتم

 
 السودان )ي( 

لقطـــري بـــشأن الـــسودان، إىل أن الـــسلطات أشـــارت املقـــررة اخلاصـــة، يف تقريرهـــا ا - ٤٨
حظرت يف خميمات املشردين داخليا وأساسا يف منطقة اخلرطـوم، أمـاكن عبـادة غـري املـسلمني                  

 .)٢٠(غري املرخص بإقامتها وشرعت يف هدم اخليام واملباين بدون تقدمي تعويضات
 

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية )ك( 
 بعثــت جهــات عديــدة مكلفــة بواليــات نــداء عــاجال مــشتركا بــشأن   ٢٠٠٥ يف عــام - ٤٩

. مــواطن مــن الــصني، كــان عرضــة خلطــر اإلعــادة القــسرية الوشــيكة بعــد رفــض طلبــه للجــوء  
__________ 

 )١٧( E/CN.4/1993/62 ٤٦، ورد احلكومة يف الفقرة ٤٥، الفقرة. 
 )١٨( E/CN.4/1995/91 وما بعدها؛ وليس هناك رد من احلكومة١٦، صفحة . 
 )١٩( E/CN.4/1995/91 وما بعدها٨٨ صفحة ، ورد احلكومة يف٨٨ و ٨٧، الصفحتان . 
 )٢٠( A/51/542/Add.2 ٨٩، ورد احلكومة يف الفقرة ٨٧، الفقرة. 
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ويــزعم أنــه اشــترك يف أنــشطة حركــة فــالون غونــغ قبــل وصــوله كطالــب إىل اململكــة املتحــدة  
اجات ضـد اضـطهاد أتبـاع فـالون غونـغ           وواصل املشاركة يف هذه األنشطة، مبا يف ذلك احتج        

ونظرا للمزاعم القائلـة بـسوء املعاملـة يف بلـده والتهديـدات             . أمام القنصلية الصينية يف مانشستر    
املتصلة مبمارسته تعاليم فالون غونغ، فقد أعربت اجلهات املكلفـة بواليـات عـن القلـق مـن أنـه              

 .)٢١( يف حالة إعادتهقد يتعرض خلطر التعذيب أو أشكال سوء املعاملة األخرى
 

 فيتنام )ل( 
 إىل احلكومــة بــشأن كــاهن فييتنــامي  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣بعثــت عــدة رســائل يف عــامي   - ٥٠

معترف بـه كالجـئ يف كمبوديـا، الـذي أعيـد إىل فييـت نـام وأديـن بتـهم اهلـروب إىل اخلـارج                
 .)٢٢( فييت نامملعارضته احلكومة، ألنه من أتباع الكنيسة البوذية املوحدة احملظورة قانونا يف

 اليمن )م( 
 إىل احلكومة بشأن الجئ صومايل مقـيم يف الـيمن، ولقـد            ٢٠٠٠ُبعثت رسالة يف عام      - ٥١

ذكر أن حمكمـة حكمـت عليـه باإلعـدام بـسبب الـردة، وأشـارت احملكمـة إىل أن تنفيـذ حكـم                        
اصـلة  وطـرد فيمـا بعـد مـن أراضـي الـيمن كبـديل ملو       . اإلعدام سيوقف إذا ما عـاد إىل اإلسـالم   
 .)٢٣(إجراءات احملاكمة اليمنية بتهمة الردة

 
 اإلطار القانوين - ٢ 

إن حقوق اإلنـسان العامليـة كمـا هـي واردة يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان لعـام                 - ٥٢
. ، مبا يف ذلك احلق يف حرية الدين أو املعتقـد، تنطبـق علـى مجيـع البـشر يف كـل مكـان            ١٩٤٨

 البلد الذي يلجئـون إليـه حقوقـا وواجبـات حمـددة طبقـا للقـانون                 إضافة إىل ذلك، فلالجئني يف    
 .الدويل لالجئني

مــن االتفاقيــة اخلاصــة ) ٢( ألــف ١حــسبما هــو ُمعــرف يف املــادة  ‘ الجــئ’ومــصطلح  - ٥٣
يعـين كـل شـخص      ) ١٩٦٧بالـصيغة املعدلـة يف بروتوكـول عـام           (١٩٥١مبركز الالجئني لعام    

لتعرض لالضطهاد بـسبب عرقـه أو دينـه أو جنـسيته أو             بسبب خوف له ما يربره من ا      ”يوجد  
ــه  ــستطيع، أو        إىلانتمائ ــسيته، وال ي ــد جن ــسياسية، خــارج بل ــه ال ــة أو آرائ ــة معين ــة اجتماعي فئ

__________ 
 )٢١( E/CN.4/2006/5/Add.1 ٣٩٢، ورد احلكومة يف الفقرة ٣٩١-٣٩٠، الفقرتان. 
ــرتني     )٢٢(  ــة يف الفق ــوجز للرســائل املتبادل ــرد م ــة  ١٠٢ و ١٠١ي ــن الوثيق ـــرات  .E/CN.4/2004/63 م ـــي الفقـــ  وفـ

 .E/CN.4/2005/61/Add.1 من الوثيقة ٣٥٠-٣٤٨
 )٢٣( E/CN.4/2001/63 ١٤٨، ورد احلكومة يف الفقرة ١٤٧، الفقرة. 



A/62/280  
 

07-48488 19 
 

يريد بـسبب ذلـك اخلـوف، أن يـستظل حبمايـة ذلـك البلـد، أو كـل شـخص عـدمي اجلنـسية                          ال
حـداث وال يـستطيع، أو ال يريـد         ويوجد خارج بلد إقامتـه املعتـاد الـسابق نتيجـة ملثـل تلـك األ               

ــه   . “بــسبب ذلــك اخلــوف، أن يعــود إىل ذلــك البلــد    ــَرف ب والــشخص الــذي يــسعى ألن ُيعَت
متـنح  ”:  علـى أن   ١٩٥١ مـن اتفاقيـة عـام        ٤وتـنص املـادة     . كالجئ هو شخص طالب للجـوء     

منوحـة  الدولة املتعاقدة الالجئني داخل أراضيها معاملة تـوفر هلـم، علـى األقـل، ذات الرعايـة امل                 
. “ملواطنيها على صعيد حرية ممارسة شـعائرهم الدينيـة وحريـة تـوفري التربيـة الدينيـة ألوالدهـم                  

 تـوجز االلتـزام بعـدم اإلعـادة القـسرية        ١٩٥١ مـن اتفاقيـة عـام        ٣٣إضافة إىل ذلك، فإن املادة      
 مـن  بأي صـورة “ تعيده قسرا”ال جيوز ألي دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترده     ” :فيما يلي 

الصور إىل حدود األقاليم اليت تكـون حياتـه أو حريتـه مهـددتني فيهـا بـسبب عرقـه أو دينـه أو                        
 وال يـسمح بـأي حتفـظ        .“جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائـه الـسياسية            

 .١٩٥١ من اتفاقية عام ٣٣ أو ٤على أي من املادتني 
أشــخاص أو جمموعــات مــن    إىل“ خليــا داملــشردونااألشــخاص ”ويــشري مــصطلح   - ٥٤

األشخاص أُجربوا على اهلرب أو على ترك ديارهم أو أماكن إقامتهم املعتـادة، أو اضـطروا إىل      
للصراع املسلح، أو حاالت العنف العام، أو انتهاكات حقوق اإلنـسان،           ذلك، ال سيما نتيجة     

أو الكوارث الطبيعية أو تلك اليت من صنع اإلنسان، أو لتفادي آثار ذلك، ومل يعـربوا احلـدود                  
وتـــــضع املبـــــادئ التوجيهيـــــة بـــــشأن التـــــشريد الـــــداخلي  . املعتـــــرف هبـــــا دوليـــــا للدولـــــة

(E/CN.4/1998/53/Add.2)    أساسيا ُتطبق بالقياس أحكام القـانون الـدويل حلقـوق           إطارا معياريا
. اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل وكـذلك قـانون الالجـئني علـى ضـحايا التـشريد الـداخلي                   

ــه   ــدأ اخلــامس علــى أن ــرام    ”: ويــنص املب ــة احت ــة املعني ــسلطات واألطــراف الدولي ــع ال علــى مجي
ــدويل، مبــ    ــرام التزاماهتــا مبقتــضى القــانون ال ــانون   وضــمان احت ــسان والق ا يف ذلــك حقــوق اإلن

 أيـة أوضـاع ميكـن أن تـؤدي إىل تـشريد      اإلنساين، يف كافة الظروف، وذلك ملنع وجتنب نشوء  
ــز مــن أي نــوع ســواء بــسبب    ”و . “أشــخاص ــادئ دون متيي ــدين أو ... تطبــق هــذه املب أو ال
مـات أم ال،    واألشـخاص املـشردون داخليـا، سـواء كـانوا يعيـشون يف خمي             ). ٤املبـدأ   (“ املعتقد

بــاحلقوق يف حريــة الــتفكري، ”جيــوز التمييــز ضــدهم حبكــم وضــعهم كمــشردين، يف التمتــع   ال
جيب أن حيتـرم    ”إضافة إىل ذلك    ). ٢٢املبدأ  (“ والوجدان، والدين أو املعتقد، والرأي والتعبري     

 ).٢٣املبدأ (“  لغتهم ودينهمشخاص وكذلكألالتعليم اهلوية الثقافية هلؤالء ا
  تفسريي ملطالبات الالجئني القائمة على أساس الدينإطار - ٣ 

تود املقـررة اخلاصـة أن تـربز يف هـذا القـسم اإلطـار التفـسريي القـائم حاليـا ملطالبـات                        - ٥٥
 ٢٠٠٤لشؤون الالجـئني يف عـام        املتحدة   األمموأصدرت مفوضية   . اللجوء على أساس الدين   
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لالجئني القائمة على أسـاس الـدين مبوجـب    مطالبات ا: مبادئ توجيهية بشأن احلماية الدولية  ”
 فيمــا يتعلــق مبركــز ١٩٦٧ عــام أو بروتوكــول/ و١٩٥١مــن اتفاقيــة عــام ) ٢( ألــف ١املــادة 

وتالحـظ املبـادئ أنـه، علـى الـرغم مـن          . HRC/GIP/04/06)،  “املبادئ التوجيهية ”(“ الالجئني
بيقها أن تؤخذ علـى أهنـا       ، إال أنه ميكن عند تط     ١٩٥١عدم ورود تعريف للدين يف اتفاقية عام        

تــشمل حريــة الفكــر أو الوجــدان أو املعتقــد رجوعــا إىل معــايري حقــوق اإلنــسان الدوليــة ذات  
وعالوة على ذلك، توضح املبـادئ التوجيهيـة أن املطالبـات القائمـة علـى أسـاس الـدين         . الصلة

ــر مــن عناصــر    ــدين كمعتقــد”رمبــا تــشمل واحــدا أو أكث ــة”و “ ال ــدين كهوي ــدي”و “ ال ن ال
يف املبـادئ التوجيهيـة ليـشمل     “ معتقـد ”وُيفـسَّر مـصطلح     ). ٨-٥الفقرات  (“ كطريقة للحياة 

ــة    ــة واإلحلادي ــة وغــري التوحيدي ــد  . )٢٤(املعتقــدات التوحيدي ــد ”ويف ســياق حتدي ــن أو معتق “ دي
ملــتمس اللجــوء الــسياسي، تــنص املبــادئ التوجيهيــة علــى أنــه رمبــا ال يكــون ضــروريا مللــتمس 

معرفة أو فهم أي شيء عن الدين إذا كان اآلخـرون ُيعرِّفونـه بأنـه ينتمـي إىل                  اللجوء السياسي   
 .تلك اجملموعة وخيشى االضطهاد نتيجة لذلك

ــى        - ٥٦ ــا ال يرق ــز رمب ــز، حيــث أن التميي ــة بــني االضــطهاد والتميي ــادئ التوجيهي ــز املب وُتميِّ
قة بـني التمييـز الـذي       وتتم التفر . بالضرورة إىل املستوى املطلوب لالعتراف بالشخص كالجئ      

تنتج عنه جمرد معاملة تفضيلية، والتمييز الذي يرقى إىل االضـطهاد، ألنـه حيـد بدرجـة خطـرية،                   
وتـنص  . سواء يف جمموعـة أو يف حـد ذاتـه، مـن متتـع مقـدم املطالبـة حبقـوق اإلنـسان األساسـية                       

إضـافة إىل  . ااملبادئ أيضا على أن وجود قوانني متييزية لـن يـشكل عـادة يف حـد ذاتـه اضـطهاد                  
وتأثريهـا  ) مثال خبصوص االرتداد عن الدين أو التجديف      (ذلك، فإن تقييم تنفيذ تلك القوانني       

كمـا أن إجـراء حتليـل       . هو، يف كل حال من األحـوال، أمـر بـالغ األمهيـة يف إثبـات االضـطهاد                 
قـد  حبسب العمر ونوع اجلنس والتنوع لتأثري انتهاكات حقوق اإلنـسان الـيت خيـشى أن تكـون      

 ).١٩-١٧الفقرات (متت على الشخص املعين هو أمر ضروري 
 :وتنص املبادئ التوجيهية على أن - ٥٧

وحـسب الظـروف املعينـة      . االضطهاد ألسباب دينيـة قـد يتخـذ لـذلك أشـكاال خمتلفـة              
للحالة، مبا يف ذلك التأثري على الشخص املعين، فقـد تـشمل األمثلـة املنـع مـن عـضوية                    

نع من التعبد يف مجاعة مع آخرين يف العلن أو يف السر، أو املنع مـن                مجاعة دينية، أو امل   
الدروس الدينية، أو فرض تدابري متييزية على أفراد بسبب ممارسـتهم لـشعائرهم الدينيـة               

ــدهتم         ــريوا عقي ــم غ ــا، أو ألهن ــدجمون فيه ــة أو ين ــة معين ــة ديني ــون لطائف ــم ينتم . أو ألهن
ا ديانة مهيمنة، أو اليت يوجد فيها ارتبـاط وثيـق           وباملثل، ففي اجملتمعات اليت توجد فيه     

__________ 
 .جتدون أدناه يف الفرع الثالث، باء، مناقشة عامة للمعتقدات التنوحيدية واإلحلادية وغري التوحيدية )٢٤( 
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ــة        ــاق أحــدهم الديان ــز بــسبب عــدم اعتن ــإن التميي ــة، ف ــة واملؤســسات الديني بــني الدول
ــة      ــة معين ــغ حــد االضــطهاد يف حال ــا يبل ــشعائرها، رمب ــد ب ــة أو التقي ــتم  . املهيمن ــا ي ورمب

فــة أو حنــو حبيــث يكــون موجهــا ضــد معتنقــي العقائــد املختل (االضــطهاد بــني األديــان 
داخـل نفـس الــدين لكـن بـني الطوائــف املختلفـة أو بــني      (أو داخـل األديــان  ) طوائفهـا 

ورمبــا ينتمــي مقــدم . أو رمبــا يكــون مزجيــا مــن كــال النــوعني ) أعــضاء الطائفــة نفــسها
ورمبا تقـدَّم املطالبـات املبنيـة علـى الـدين مـن قبـل               . املطالبة إىل أقلية أو إىل أغلبية دينية      

 ).١٢الفقرة ( يف إطار زجيات خمتلفة الديان أفراد متزوجني
وأشارت املقررة اخلاصة يف مناسـبات عديـدة إىل احلـق يف االسـتنكاف الـضمريي مـن                   - ٥٨

اخلدمة العسكرية وذلك عند نظرها يف تطبيق التـشريعات احملليـة علـى أشـخاص متواجـدين يف                  
 التوجيهيـة، ألغـراض اتفاقيـة    وقـد تناولـت املبـادئ   . بلدان منشئهم ويسعون ملمارسة هذا احلـق     

، هذا احلق أيضا يف سياق خيتلف اختالفا طفيفا، يتمثل يف احلاالت اليت قـد يـؤدي            ١٩٥١عام  
وبإيرادهـا ألحكـام    . فيها رفض تأدية اخلدمة العسكرية إىل خوف مـن االضـطهاد لـه مـا يـربره                

يري الواجــب تطبيقهــا لــشؤون الالجـئني املعــين بــاإلجراءات واملعــا  املتحــدة األمــمدليـل مفوضــية  
 فـإن املبـادئ التوجيهيـة تـنص علـى أنـه ميكـن أن يتقـرر مـنح مركـز                      )٢٥(لتحديد مركز الالجـئ   

الالجئ إذا كان رفض اخلدمة مبين على قناعات سياسية أو دينيـة أو أخالقيـة حقيقيـة أو علـى                    
عنـدما  والقانون الذي يطبق تطبيقا عاما قد يكـون اضـطهاديا           . أسباب ضمريية هلا أساس قوي    

يكون له تأثري خمتلف على فئات بعينها، أو عندما يتم تطبيقه بطريقـة متييزيـة، أو عنـدما تكـون                  
العقوبة مفرطة أو قاسية بطريقة ال تتناسب مع الفعل، أو عندما ال ميكن مـن الناحيـة العقالنيـة                   

ــة      ــة أو قناعاتــه الديني ــه احلقيقي . )٢٦()٢٦الفقــرة (توقــع تطبيقــه مــن قبــل الفــرد بــسبب معتقدات
وبــدائل اخلدمــة اجملتمعيــة لــن تكــون يف العــادة أساســا للمطالبــة إال إذا كانــت مرهقــة بطريقــة    

 ).املرجع نفسه(مفرطة حبيث تشكل نوعا من العقوبة 
وميكن مبقتـضى القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان اسـتنباط األسـاس القـانوين للحـق يف                     - ٥٩

وقـد  .  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية  من العهد  ١٨االستنكاف الضمريي من املادة     
ــى أن      ــسان عل ــوق اإلن ــة حق ــشري صــراحة   ”أكــدت جلن ــد ال ي ــتنكاف   إىلالعه احلــق يف االس

ــة تعتقــد أن هــذا احلــق ميكــن أن يــستمد مــن املــادة      ــزام ١٨الــضمريي، بيــد أن اللجن  ألن اإلل
 يف حريــة الوجــدان باســتخدام القــوة هبــدف القتــل ميكــن أن يتعــارض بــشكل خطــري مــع احلــق 

__________ 
 .١٧٠ملشار إليه آنفا، الفقرة لشؤون الالجئني، يف املرجع ا املتحدة األممانظر دليل مفوضية  )٢٥( 
 .١٦٩انظر أيضا، املرجع السابق، الفقرة  )٢٦( 
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ويف عــام . )٢٧(“واحلــق يف اجملــاهرة باملعتقــدات الدينيــة وغريهــا مــن املعتقــدات، والتعــبري عنــها   
علــى أن تنظــر يف مــنح اللجــوء للمــستنكفني  ” شــجعت جلنــة حقــوق اإلنــسان الــدول  ١٩٩٨

مغـادرة بلـدهم األصـلي ألهنـم خيـشون االضـطهاد بـسبب رفـضهم                 إىلضمرييا الـذين اضـطروا      
اخلدمة العسكرية حني ال يوجد حكم، أو حكم مناسب، يتناول االسـتنكاف الـضمريي              تأدية  

 ذلك الستيفاء األفراد ملتطلبات تعريف الالجئ علـى النحـو    وخيضع)٢٨(“من اخلدمة العسكرية  
إضـافة إىل ذلـك، أشـارت املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة إىل أنـه                . ١٩٥١احملدد يف اتفاقية عـام      

اف الـضمريي لـدى األشـخاص الـذين يـؤدون اخلدمـة العـسكرية مـع مـرور                   رمبا ينمو االسـتنك   
 .)٢٩(الزمن
حلقوق اإلنسان عن أفـضل املمارسـات فيمـا يتعلـق          املتحدة   األممويبني تقرير ملفوضية     - ٦٠

 :أن) ٥٨، الفقرة (E/CN.4/2006/51باالستنكاف الضمريي 
تـوفري احلمايـة الدوليـة    املفوضية الحظت أن عددا ال يـستهان بـه مـن الـدول مـستعدة ل           

واعترفـت الـدول    . للمستنكفني ضـمرييا واملتـهربني مـن التجنيـد والفـارين مـن اخلدمـة              
بأن االستنكاف الضمريي الذي رمبا يتخذ أشكاال منها التـهرب مـن التجنيـد والفـرار                
مـــن اخلدمـــة ميكـــن أن ينبـــع مـــن رأي سياســـي أو معتقـــد ديـــين، وبـــأن االســـتنكاف  

ه يف حد ذاته شكال من أشكال الرأي الـسياسي، كمـا اعترفـت     الضمريي ميكن اعتبار  
يف حاالت أندر بأن املستنكفني أو مجاعة معينـة منـهم ميكـن أن تـشكل فئـة اجتماعيـة          

 .حمددة
ويشكل اإلكراه علـى التحـول إىل ديانـة مـا انتـهاكا خطـريا حلـق أساسـي مـن حقـوق                        - ٦١

ملبـادئ التوجيهيـة فـإن حـاالت اإلكـراه          وحبـسب ا  . اإلنسان هو حرية الفكر والوجدان والدين     
علــى التحــول إىل ديانــة أخــرى تــستويف يف كــثري مــن األحيــان العنــصر املوضــوعي لالضــطهاد، 
لكن ال يزال يتعني على مقـدم املطالبـة أن يقـدم أدلـة تثبـت خماوفـه الذاتيـة مـن أن التحـول إىل                          

 هويـة أو طريقـة حيــاة   ديانـة أخـرى سيتـسبب يف االضـطهاد لـه شخـصيا، مـثال، إذا كانـت لـه         
مميزة بالنسبة لديانة خمتلفـة أو إذا اختـار أن ينـأى بنفـسه عـن أي مـذهب ديـين أو طائفـة دينيـة                          

 ).٢٠الفقرة (
__________ 

، HRI/6EN/1/Rev.8، اليت أُعيدت طباعتـها يف       )١٩٣٣ (٢٢اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         )٢٧( 
ــرة    ــاين، الفقـ ــزء الثـ ــا      . ١١اجلـ ــة بـ ــسان املتعلقـ ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــة املعنيـ ــر أيـــضا آراء اللجنـ لبالغني رقـــم انظـ

ــا   - يـــــوون مويونـــــغ -بـــــو  (١٣٢٢/٢٠٠٤ و ١٣٢١/٢٠٠٤ ــة كوريـــ  جـــــن شـــــوي ضـــــد مجهوريـــ
(CCPR/88/D/1321-1322/2004). 

، الفـصل الثـاين،     (E/1998/23) ٢٣، امللحـق رقـم      ١٩٩٨الوثائق الرمسية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،          )٢٨( 
 .٩، الفقرة ١٩٩٨/٧٧الفرع األول، القرار 

، الفقـرتني   E/CN.4/2006/5/Add.1سه، الديباجة، انظر أيـضا مالحظـات املقـررة اخلاصـة يف الوثيقـة               املرجع نف  )٢٩( 
 .‘١ ’٥، الفقرة )٢٠٠١ (١٥١٨ إضافة إىل توصية اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا رقم ١٣٩ و ١٣٨



A/62/280  
 

07-48488 23 
 

تنظـر  “ االمتثـال بـاإلكراه ملمارسـات دينيـة أو التوافـق معهـا            ”وحتت العنـوان الفرعـي       - ٦٢
ــة يف مــا يلــي علــى ســبيل املثــال    يين املقــرر الــذي ال يتوافــق مــع  التعلــيم الــد: املبــادئ التوجيهي

املعتقــدات الدينيــة، وهويــة أو طريقــة حيــاة الطفــل أو والديــه، وااللتــزام حبــضور االحتفــاالت    
وتـبني املبـادئ التوجيهيـة أن هـذه األمثلـة علـى             . الدينية أو حبلف ميـني الـوالء لرمـز ديـين معـني            

ال غـري حمتمـل يف املعتقـدات    االمتثال باإلكراه ميكن أن ترقـى إىل االضـطهاد إذا أصـبحت تـدخ         
أو إذا كان عدم االمتثـال سـيؤدي إىل عقوبـة           /الدينية اخلاصة للفرد أو هويته أو طريقة حياته و        

 ).٢١الفقرة (غري متناسبة مع الفعل 
واألشــخاص الــذين يتحولــون إىل ديانــة أخــرى بعــد رحيلــهم مــن بلــدهم األصــلي قــد   - ٦٣

وتـنص املبـادئ التوجيهيـة علـى أنـه يف           . جـئني يف احلـال    يكون يف إمكاهنم تقدمي مطالبة من الال      
تلك الظروف تنـشأ شـواغل معينـة تتعلـق باملـصداقية، وسـيكون مـن الـضروري إجـراء فحـص                    

واألنشطة اليت ختدم الذات ليـست سـببا يـستند          . دقيق ومتعمق للظروف ومدى صدق التحول     
ذا كـان الطـابع االنتـهازي       إىل أسس جيدة للخوف من االضطهاد بنـاء علـى االتفاقيـة وذلـك إ              

لألنشطة واضحا للجميع وإذا كانت لن حتدث عواقـب ضـارة وخيمـة إذا أُعيـد الـشخص إىل                   
ويتمثل التقييم الالزم يف ما إذا كان مقدم املطالبة يف وقت فحص املطالبة لديه خـوف                . موطنه

ــد        ــا هــي العواقــب الــيت ســتترتب علــى العــودة إىل بل ــربره، وم ــا ي ــه م ــشأ مــن االضــطهاد ل  املن
علـى  ) ٣١، الفقـرة  A/HRC/6/5انظـر  (وأكدت املقـررة اخلاصـة مـؤخرا    ). ٣٦-٣٤الفقرات  (

. أنه ال ينبغي أن يفضي هذا التحول بعد مغادرة البلد األصلي إىل االفتراض بأن املطالبة ملفقـة                
وينبغي لسلطات اهلجرة أن تقيم مدى صدق هـذا التحـول علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة                      

 .ظروف مقدم الطلب ماضيا وحاضرامع مراعاة 
 

 حالة معتنقي املعتقدات اإلحلادية وغري التوحيدية - باء 
 حملة تارخيية عامة - ١ 

إىل  فيما يتعلق حبالـة معتنقـي املعتقـدات اإلحلاديـة وغـري التوحيديـة،      ،  من املهم اإلشارة   - ٦٤
فعلـى سـبيل املثـال       .“ملعتقـد الـدين أو ا   ”يـة الدوليـة ذات الـصلة حتمـي حريـة            أن املعايري القانون  

ال جيـوز   ”العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية علـى أنـه               من  ) ٢ (١٨تنص املادة   
 اعتنـاق أي  تعريض أحد إلكـراه مـن شـأنه أن خيـل حبريتـه يف أن يـدين بـدين مـا، أو حبريتـه يف                  

ه عنوانـ يف  ١٩٨١اإلعـالن الـصادر عـام     تـضمن وعـالوة علـى ذلـك، ي    .“دين أو معتقد خيتاره 
 .إال أن هذه الصكوك القانونية ال تقدم أي تعريف لتلك املفاهيم .“دين أو معتقد”مجلة 
ــيت    - ٦٥ ــشناسـ أركــأعــدهاويف مــستهل الدراســة ال ــة    وامي،ــوت كري ــرر اخلــاص للجن املق

دراســـة عـــن التمييـــز يف ميـــدان احلقـــوق ”وان ـــــة األقليـــات بعنـع التمييـــز ومحايــــــــالفرعيـــة ملن



A/62/280
 

24 07-48488 
 

ــة وامل ــة  )١٩٦٠ (“مارســات الديني ــسريية التالي ــف   ”: ، أدرج احلاشــية التف ــصعوبة تعري ــرا ل نظ
، باإلضـافة   حبيـث يـشمل   يف هـذه الدراسـة       خدمستيُـ ‘ الـدين أو املعتقـد    ’مصطلح  فإن  ،  ‘الدين’

، الــال أدريــةمعتقــدات أخــرى مثــل التأليهيــة، وهــي يف األغلــب توحيديــة، إىل خمتلــف العقائــد 
 مـن مـشروع االتفاقيـة الدوليـة     )أ(املـادة أوال   وتقـدم  .)٣٠(“اد، والعقالنيةوحرية الفكر، واإلحل

ينبغـي وفقـا لـه أن       خمتصرا،   نوإن يك للقضاء على مجيع أشكال التعصب الديين، تعريفا مماثال،         
 .)٣١(“املعتقدات التوحيدية وغري التوحيدية واإلحلادية”على “ دين أو معتقد”يشتمل تعبري 

، )١٩٩٣ (٢٢ة حقوق اإلنسان هذه الـصياغة يف تعليقهـا العـام رقـم              وقد تناولت جلن   - ٦٦
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             ١٨وأحلقته بالبيان اإلضايف الـذي يفيـد بـأن املـادة            

أشـار فـويني    و). ٢الفقـرة    (“احلق يف عدم اعتنـاق أي ديـن أو عقيـدة          ”والسياسية حتمي أيضا    
خالل إعداد التعليق العام هذا، إىل أن مفهوم املعتقـد          ،  ملاالعفريق  المقرر  / رئيس ،دميترييفيتش

 تعريف لـه وبالتـايل ال بـد مـن     وضع يف الوقت نفسه وبة مبكان من الصع ه بيد أن  يف غاية األمهية  
 مفـرديت   ه ينبغـي تفـسري    أنإىل   التعليق العام     وانتهى . املناسبة الصياغةتوخي احلرص يف استعمال     

ــن” و“معتقــد” ــادة ”اســعا وأن تفــسريا و “دي ــصر١٨امل ــديانات  ، ال تقت  يف تطبيقهــا علــى ال
ــةال ــديانات      تقليدي ــشاهبة خلــصائص ال ــشعائر امل ــدات ذات اخلــصائص أو ال ــديانات واملعتق  أو ال

 ).٢الفقرة  (”التقليدية وشعائرها
أحـدثها  (واعتمدت هذا النهج أيـضا املقـررة اخلاصـة، الـيت أشـارت يف تقـارير عديـدة                    - ٦٧

التأليهيـة، وهـي    املعتقـدات   ” تتناولصياغة  وضع  إىل  ) ٤٦، الفقرة   A/HRC/4/21قة  عهدا الوثي 
 هـو   ملـذهب التـأليهي   فا .“التوحيدية وغري التوحيدية واإلحلاديـة    توحيدية على وجه اخلصوص،     
، يف حني أن غـري املوحـدين       )عدة آهلة (أو بتعدد اآلهلة    ) التوحيد(االعتقاد بوجود كائن خارق     

واإلحلـــاد هـــو نقـــد وإنكـــار اإلميـــان الغـــييب . لأللوهيـــةاملوحـــدين ون فهـــم هـــم أنـــاس ال يقبلـــ
وبغية جعـل اجلانـب املتـصل باملعتقـد مـن الواليـة أكثـر         .بوجود كائنات روحانية) امليتافيزيقي(

 األوليــة وهــي بــروزا، اقتــرح املكلــف بالواليــة الثانيــة الــسيد عبــد الفتــاح عمــر تغــيري التــسمية   
ويف  .“املقرر اخلاص املعين حبريـة الـدين واملعتقـد    ”إىل   “التعصب الديين قرر اخلاص املعين ب   امل”

ــسيد عمــر بكــل وضــوح      ــصدد، حــدد ال ــاهيمهــذا ال ــة  مف ــال أدري ــة الفكــر واإلحلــاد  ال  وحري
وبتأييـد   ).١٠٥، الفقـرة  E/CN.4/1998/6انظـر   (“معتقد”لعقالنية بصفتها أمثلة على كلمة      وا

__________ 
 ).١(، املقدمة، احلاشية XIV.2.60منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٣٠( 
انظـر  (نص مشروع العهد الدويل للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التعـصب الـديين،       ، ٢، صفحة E/CN.4/920ر  انظ )٣١( 

، الفـصل  )E/4322(، ٦الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الدورة الثانية واألربعون، امللحق رقم   
 املعقودة يف الفتـرة مـن       ٢٣ و   ٢٢  و ٢١، الذي اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان يف دوراهتا         )E/CN.4/920الثاين و   
 .إال أن اجلمعية العامة قررت الحقا تأجيل النظر يف مشروع العهد. ١٩٦٧ إىل ١٩٦٥
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 تغيري التـسمية املقترحـة، فإهنـا أكـدت علـى أن             )٣٢(٢٠٠٠/٣٣جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها      
ــة ال تــشمل الــديانات فحــسب، بــل املعتقــدات أيــضا    املقــرر ” التــسمية اجلديــدة تقــرو .الوالي

القـائم   بعض املعتقدات تنكـر صـراحة النـهج الـديين            بأن،  “ املعتقد أواخلاص املعين حبرية الدين     
 .توحيد العلى

 
 لحدين وغري املوحدينملا لقلق املثريةاملسائل  - ٢ 

 مــن وروهـا يف سـياق الزيـارات القطريـة الــسابقة الـيت أجرهتـا املقـررة اخلاصــة، أثـار حما        - ٦٨
 الـضرائب  اسـتخدام الدولـة  ، عدة مسائل تدعو إىل القلـق، مثـل   توحيديةخلفيات إحلادية وغري   

ــة     ــشطة دينيـ ــل أنـ ــدين لتمويـ ــري املوحـ ــدون وغـ ــدفعها امللحـ ــيت يـ ــر (الـ ، A/55/280/Add.1 انظـ
اجملتمـع قـد ينظـر إىل هـذا األمـر         ألن    الكـثري مـن امللحـدين مبعتقـداهتم        عدم جهر ، و )١٦ الفقرة

 اجلماعــاتومــن ناحيــة أخــرى، اشــتكت   ).٧رة ، الفقــA/55/280/Add.2انظــر ( نظــرة ســلبية
 أنـشطتها التبـشريية يف الـنظم اإلحلاديـة الـشمولية الـيت يعـادي                 أعاقـت  الدينية مـن العراقيـل الـيت      

  ).١٥٠، الفقرة E/CN.4/2000/65انظر (دهتا الدين قا
باملـسائل  علمـا    املقـررة اخلاصـة      املوحـدين ويف اآلونة األخـرية، أحـاط امللحـدون وغـري            - ٦٩

التالية اليت تدعو إىل القلق فيما يتصل بقوانني التجديف، واملسائل التعليمية، وقـوانني املـساواة،    
 . ممثلني دينيني فقط املشاورات الرمسية اليت جرت معاوكذ

 
 “تشويه صورة األديان ”قوانني التجديف و )أ( 

 مـن احلمايـة     عـدة وطنيـة الـيت حتظـر التجـديف، مـستويات           القـوانني   ال العديـد مـن    تتيح - ٧٠
 ال حتمــي قــوانني التجــديف احملليــة هــذه ســوى الــدين ،علــى ســبيل املثــال و.ملختلــف الــديانات

ــة   ــة املعني ــسائد يف الدول ــا،ال ــ ُت أو أهن ــاهق طبَّ ــزيباجت ــة     . متيي ــوانني معاقب ــستخدم بعــض ق وال ت
 فحـسب، بـل أيـضا لقمـع امللحـدين وغـري             املـارقني التجديف عمليـا لقمـع األقليـات الدينيـة أو           

 عـن هـذه الـصكوك القانونيـة وبالتـايل فـإن هـذه          “معتقـد ”وعادة ما يغيـب مفهـوم        .املوحدين
ة معياريـــة للمعتقـــدات التوحيديـــة   هيكليـــة هرميـــ  القـــوانني الـــيت تعاقـــب التجـــديف تـــضع    

  .غري التوحيدية/واإلحلادية
مجاعـات مـن امللحـدين وغـري املوحـدين مـؤخرا عـن قلقهـا                 ذلك، أعربـت  فضال عن   و - ٧١

وحتـتج  . “األديـان تـشويه صـورة   ”علـى الـصعيد الـدويل ملكافحـة      ة  اليـ احلالعميق إزاء املمارسة    
، إذ أن   عيـوب حـد ذاتـه مفهـوم م      يف   هـو    “األديـان تشويه صـورة    ”هذه اجلماعات بأن مفهوم     

__________ 
 امللحـق  ،)Corr.1 و E/2007/23(والتصويب ، ٢٠٠٧الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )٣٢( 

 .، الفصل الثاين، الفرع ألف٢٣رقم 
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وعـالوة   . ولـيس لألديـان  -  املؤمنون وغري املؤمنني علـى حـد سـواء         -احلقوق مكفولة لألفراد    
ــك   ــى ذل ــذه اجلماعــات  تؤكــدعل ــصطلح   أن  ه ــف موضــوعي مل ــاب تعري ــشويه صــورة ”غي  ت

والت الراميـة  ومن وجهة نظرها فإن احملـا  . التأويلإلساءةفهوم بكامله عرضة  جيعل امل”األديان
ن مـن التقيـيم      إمنا ترمي يف حقيقة األمر إىل محايـة الـدي          “تشويه الصورة ”إىل محاية األديان من     
 .املخالفني للعقيدة أصوات  كتمالنقدي وهتدف إىل

 
 املسائل التعليمية )ب( 

 تـرى متـويال عامـا؛ إذ      يم يف املـدارس املمولـة        تتعلق بـالتعل    مثرية للقلق  مسائل أخرى مثة   - ٧٢
املــشاركة يف ممارســة الــشعائر الدينيــة باجلماعــات اإلحلاديــة وغــري التوحيديــة أن إلــزام التالميــذ 

، هـو أمـر   ق وافيـة يف مـا يتعلـق بعـدم املـشاركة فيهـا       حقـو مـع غيـاب   سـيما    ي، ال بشكل مجاع 
تقتــضي تقــدمي  والــسياسات الــيت لقــوانني كمــا تنتقــد ا.قــوق اإلنــسانمرفــوض يف مــا يتــصل حب

وعـالوة   . متييزيـة باعتبارهـا قـوانني وسياسـات    البدائل غري الدينيـة،  وليس عنديان األتعليم عن 
الدينيـة، خاصـة    على ذلك، تعترض تلك اجلماعات على الطريقة اليت تصاغ هبـا منـاهج التربيـة             

وأن هؤالء امللحدين وغـري املوحـدين نـادرا مـا ميثَّلـون يف اللجـان أو اهليئـات االستـشارية ذات                      
ح بعض البلدان وضعا خاصا للمدارس الدينية وتتيح هلا التمييز يف سياساهتا املتعلقـة  ومتن .الصلة

 فـإن املدرسـني الـذين ال يؤمنـون بـأي معتقـد أو               تـايل، وبال . املـوظفني  توظيـف بقبول الطالب و  
وضـع غـري مـوات    الذين يدينون مبعتقدات ال تتوافق مع معتقدات املدارس الدينية، يكونـون يف     

 .ئهم من معتنقي العقائد التوحيديةمقارنة بزمال
 

 قانون املساواة وتوفري اخلدمات العامة على أساس الدين )ج( 

 البلـــدان باســـتثناءات مـــن قـــانون املـــساواة العديـــد مـــنتتمتـــع اجلماعـــات الدينيـــة يف  - ٧٣
ى ه االنتقـاد إىل هـذا األمـر علـ    ويوجَّـ  . أو توفري السلع واملرافق واخلـدمات توظيفيتعلق بال فيما

التمييز ضد معتنقـي الـديانات األخـرى وضـد املـؤمنني       للجماعات الدينية ممارسةفعليا  أنه يتيح   
منح عقود اخلـدمات العموميـة، يف القطـاعني     وقد تتفاقم هذه املشكلة عندما يتم .غري املتدينني

وخيــشى امللحـــدون وغـــري   .الــصحي أو االجتمـــاعي علــى ســـبيل املثـــال، إىل منظمــات دينيـــة   
ــة حلمايتــهم وقــد ال تكفــي  تعاقديــةشروط المــن أن الــن املوحــدي  عنــد األقليــات الدينيــةحلماي
إذا مـا منحـت عقـود تقـدمي تلـك            ، مقدمي اخلـدمات العموميـة      أو عمل من    خدمات التماسهم

 .منظمات دينيةاخلدمات إىل 
  املشاورات الرمسية مع ممثلني دينيني فقطإجراء  )د( 

 شأة للتـشاور مـع اجلماعـات الدينيـة، بـشأن مـسائل الـسياسة           ة املنـ  يـ ن اهليئات احلكوم  إ - ٧٤
 ُيمـنح ويف احلـاالت الـيت    .على سبيل املثال ، ترتع إىل إمهال ممثلي املعتقدات غري الدينيـة  العامة
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تظهـر خمـاطر    أكـرب ممـا ينبغـي،        من ذوي اآلراء املتطرفة نفوذا       “قادة دينيون ” ن حيملون لقب  م
 .نية أو غري املتزمتني بشأن دينهم عن ساحة النقاش املشروعمن ال يعتنقون عقيدة ديإقصاء 

 
 مالحظات - ٣ 

على الصعيد العاملي، يبدو أن امللحدين وغـري املوحـدين ليـسوا مـنظمني يف مؤسـسات                  - ٧٥
وخبــالف األســباب التارخييــة والثقافيــة، قــد  . أو هلــم صــوت مــسموع مثــل نظــرائهم املوحــدين 

تقدات امللحدين أو غري املوحدين غالبـا مـا تنطـوي علـى هنـج           يعزى هذا يف جزء منه إىل أن مع       
ــاك مــدارس كــثرية خمتلفــة للفكــر فيمــا يتعلــق باملعتقــدات      . شخــصية وعــالوة علــى ذلــك، هن

ولكن هذا ال مييزهم يف اجلـوهر عـن معتنقـي املعتقـدات التوحيديـة      . اإلحلادية أو غري التوحيدية   
وتـود املقــررة  . ديــة إزاء التوحيـد يف العـامل بأســره  نظـرا لتعـدد الــديانات واملـذاهب والنـهج الفر    

اخلاصة أن تؤكد من جديد أن احلق يف حرية الدين أو املعتقـد ينطبـق علـى قـدم املـساواة علـى                       
وعالوة على ذلك، فإن احلق يف عـدم اعتنـاق          . املعتقدات التوحيدية وغري التوحيدية واإلحلادية    

 .أي ديانة أو معتقد هو حق حممي أيضا
وتعرب املقررة اخلاصة عن امتناهنا للبيانات الشفوية واخلطية اليت تلقتـها مـن أصـحاب              - ٧٦

ــة وتأخــذ شــواغلهم مأخــذ اجلــد      ــة وغــري التوحيدي ــوانني  . املعتقــدات اإلحلادي ــق بق وفيمــا يتعل
التجديف، فثمة اجتاهات مقلقة حنو تطبيق األحكـام الداخليـة مـن هـذا القبيـل بطريقـة متييزيـة،                    

با ما تعاقب بشكل غري متناسب أعضاء األقليات الدينية واملؤمنني املخـالفني لـرأي         كما أهنا غال  
ويف أحــد التقــارير الــسنوية للمقــرر، أكــد املقــرر الــذي . األغلبيــة وغــري املوحــدين أو امللحــدين

إهنــا يــتعني : كافحــة تــشويه الــصورةقلقــه إزاء اجلهــود املتعلقــة مب”أوكلــت إليــه الواليــة الثانيــة 
وتـبني  .  كأداة لفرض الرقابة على مجيع االنتقادات داخل الديانة وفيمـا بـني الـديانات              تتخذ أال

ــة إىل        ــستغل اجلهــود الرامي ــررة اخلاصــة احتمــاالت أن ت عــدة رســائل أخــرى موجهــة مــن املق
ــصورة    ــشويه الــ ــة تــ ــديف (مكافحــ ــة التجــ ــسان  ) وخاصــ ــوق اإلنــ ــة حلقــ ــراض منافيــ  “ألغــ

)E/CN.4/2000/65   اجلمعية الربملانيـة جمللـس أوروبـا مـؤخرا للغايـة يف            وأوصت  ). ١١١، الفقرة
بــأن ُتخــضع جلنــة الــوزراء القــوانني واملمارســات الوطنيــة يف الــدول  ) ٢٠٠٧ (١٨٠٥قرارهــا 

ــا    ــس أوروب ــضاء يف جمل ــاره    ”األع ــف جتــرمي التجــديف باعتب ــة لالســتعراض لوق ــة للديان “ إهان
ــات حتــرض علــى تعــريض شــخص أ    ”وكــذلك  ــات علــى أي بيان و جمموعــة مــن  فــرض عقوب

وتوافــق “ األشــخاص إىل الكراهيــة والتمييــز أو العنــف بــسبب دينــهم أو ألي أســباب أخــرى  
األفـراد علـى   املقررة اخلاصة على أن البديل املفيد لقـوانني التجـديف ميكـن أن يتمثـل يف محايـة                

ى التمييـز   حنو كامل ضد الدعوة إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية اليت متثل حتريـضا علـ                
. من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       ) ٢ (٢٠أو العداء أو العنف وفقا للمادة       



A/62/280
 

28 07-48488 
 

ويف هذا الصدد، جتدر اإلشـارة إىل أن تـشريعا صـدر مـؤخرا يف اململكـة املتحـدة يعـّرف معـىن                       
 ديـين   تتحدد بصلتها مبعتقـد   كراهية موجهة ضد جمموعة من األشخاص       ” بأهنا   الكراهية الدينية 

 .“أو بعدم اعتناق معتقد ديين
ميكـن أن   “ األديـان تشويه صـورة    ”وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد من جديد أن جترمي           - ٧٧

ــد مــن          ــه قــد يوجــد مناخــا مــن التعــصب واخلــوف، بــل وقــد يزي ــأثري مــضاد، ألن ــه ت يكــون ل
االنتقـاد   قـد ختنـق      “شويه صـورة األديـان    تـ ب”واالهتامات  . احتماالت وقوع ردود فعل مضادة    

روع بل وحىت البحث يف املمارسـات والقـوانني الـيت تبـدو وأهنـا تنتـهك حقـوق اإلنـسان،                     املش
ويف أحدث تقريـر عـن موضـوع التحـريض علـى            . واليت تعترب على األقل مفروضة حبكم الدين      

احلــق يف حريــة الــدين أو  ”الكراهيــة العنــصرية والدينيــة وتعزيــز التــسامح، أكــدت املقــررة أن   
 حيمــي يف املقــام األول الفــرد، وإىل حــد مــا، احلقــوق اجلماعيــة للطائفــة املعنيــة، إال أنــه  املعتقــد

ونظــرا لــضخامة عــدد األديــان  ). ٣٨، الفقــرة A/HRC/2/3(“ املعتقــدات حيمــي األديــان أو ال
وعالوة علـى ذلـك، فـإن مـن         . واملعتقدات، فقد تنشأ اختالفات حقيقية يف الرأي بني معتنقيها        

تــشويه صــورة ”ن احملتمــل أنــه مــن اخلطــري، وضــع تعريــف نظــري ملــا ميثــل    الــصعب، بــل ومــ 
ــدين ــدة ومــستقلة وغــري تعــسفية للحكــم يف هــذه      “ال ــة حماي ، كمــا أن مــن الــصعب إجيــاد هيئ

وأخريا أكـد تقريـر صـدر مـؤخرا عـن منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                       . احلاالت
ــسكو( ــضم   ) اليون ــر وال ــدين والفك ــة ال ــرأي أن حري ــوق للملحــ   ”ري وال ين دتعطــي نفــس احلق

والالأدريني وأصـحاب الرتعـة اإلنـسانية العلمانيـة للتعـبري عـن آرائهـم، ومـن مث فـإن أي اتفـاق                       
يعــىن فقــط بالعقائــد املقدســة مــن شــأنه أن يتعــارض مــع املبــادئ األساســية لالتفاقــات املتعلقــة   

 .)٣٣(“حبقوق اإلنسان وعدم التمييز
تعليم، وخاصــة يف املــدارس املمولــة متــويال عامــا، فينبغــي أال يتعــرض   وفيمــا يتعلــق بــال - ٧٨

. ديـن أو معتقـد بعينـه      ) أو عـدم اعتنـاقهم    (التالميذ واملدرسون للتمييز ضدهم بسبب اعتنـاقهم        
وينبغي للسلطات أن تويل اهتماما خاصا حملتويات مقررات التعليم الديين اليت ينبغي أن هتـدف               

ويف هــذا الــسياق، تــرى الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر      . واء اجلميــععلــى الوجــه األمثــل إىل احتــ   
االستشاري الدويل حول التعليم املدرسي فيما يتصل حبريـة الـدين أو املعتقـد والتـسامح وعـدم                 

أنه ينبغي لكل دولة، على املستوى احلكـومي املناسـب، أن           ) ، املرفق E/CN.4/2002/73(التمييز  
 الرامية إىل تدعيم تعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها والقـضاء             تشجع وحتترم السياسات التعليمية   

على األفكـار املتحاملـة والتـصورات الـيت ال تتفـق مـع حريـة الـدين أو املعتقـد وضـمان احتـرام                
__________ 

لـصاحل احتـرام    ) اليونـسكو (مل الذي تضطلع بـه منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                  تقرير عن الع   )٣٣( 
/  آذار٢٨، )٨، الفقـرة  176EX/23(التعبري واحتـرام العقائـد والقـيم املقدسـة والرمـوز الدينيـة والثقافيـة                 حرية

 .٢٠٠٧مارس 
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وقبول التعددية والتنوع يف جمال الـدين أو املعتقـد فـضال عـن احلـق يف عـدم تلقـي تعـاليم دينيـة                 
 .تتفق مع القناعات الشخصية ال
ــأداء خــدمات عامــة أن تــضع      - ٧٩ ــة عنــد تكليــف اجلماعــات الدينيــة ب وأخــريا يلــزم للدول

ضمانات فعالة ضد املمارسات التمييزية من جانب املكلف بالعمل يف سـياق خـدمات التعـيني                
وينبغي أال يـستبعد ممثلـو اجلماعـات غـري الدينيـة عمـدا مـن املـشاورات الرمسيـة بينمـا                    . والتنفيذ

وينبغـي للـدول أن حتلـل احتمـاالت         . ني املوحدين بشكل واضـح يف احلـسبان       تؤخذ آراء املتدين  
وجود احنياز منهجي للدين يف هذه املشاورات الرمسية بسبب القوة العدديـة للممـثلني الـدينيني                

 .باملقارنة بانعدام املنظور املؤسسي املتسلسل هرميا لدى امللحدين أو غري املوحدين
 
 استنتاجات وتوصيات -رابعا  

أبرزت مناقشة املسألتني الفنيتني بعض شواغل الالجئني وطاليب اللجوء واملشردين  - ٨٠
فــأوال، تــبني الرســائل . داخليــا وكــذلك أصــحاب املعتقــدات اإلحلاديــة أو غــري التوحيديــة 

املرسلة مبوجب الواليـة فيمـا يتعلـق حبالـة الالجـئني وطـاليب اللجـوء واملـشردين داخليـا أن                 
 وضـع ضـعيف قـد توجـد صـلة أيـضا بينـه وبـني حريـاهتم املتعلقـة بالـدين                       هؤالء األفراد يف  

وتستلزم حالة هذه الفئة الـضعيفة اهتمامـا خاصـا، وخصـصت املقـررة اخلاصـة                . املعتقد أو
، E/CN.4/2006/5انظــر (فئــة فرعيــة بعينــها يف اإلطــار الــذي وضــعته فيمــا يتعلــق بالرســائل  

ثانيــا، فــإن املقــررة اخلاصــة تأخــذ جبديــة      و). ٣١-٣٠، الفقــرتني A/HRC/6/5املرفــق و 
فقـوانني التجـديف ومفهـوم    . شواغل األفراد ذوي املعتقـدات اإلحلاديـة أو غـري التوحيديـة       

يكون هلـا أثـر مـضاد ألهنـا قـد ختلـق جـوا مـن التعـصب أو              ميكن أن “ تشويه صورة الدين  ”
ي أن ال يـتم  وينبغـ . اخلوف وقد تـؤدي يف النهايـة إىل تسلـسل هرمـي معيـاري للمعتقـدات               

لديانـة معينـة أو   ) أو عـدم اعتنـاقهم  (التمييز ضد امللحدين وغري املوحدين بسبب اعتناقهم   
معتقد بعينه، مثال يف املدارس املمولة من أمـوال عامـة ويف املـشاورات الرمسيـة أو مـن قبـل                     

 .مقدمي اخلدمات العامة
واجلوانـب  .  متعـددة وحرية الدين أو املعتقد هي حق من حقوق اإلنسان لـه أوجـه        - ٨١

املختلفــة هلــذا احلــق األساســي مــن حقــوق اإلنــسان مكفولــة مبوجــب الــصكوك القانونيــة     
الدوليــة املتعــددة ســواء كــان ذلــك مــن خــالل املعــايري امللزمــة قانونــا أو أحكــام الــصكوك  

 عامـا أن    ٢١وتـبني ممارسـة الواليـة علـى مـدى           . القانونية اليت ليس هلا نفس درجة اإللزام      
وعـالوة  . ة والتعزيز الفعالني حلرية الدين أو املعتقد تفرض حتديات على مجيع الدول          احلماي

على ذلك، فإن منع التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد يقتـضي اتبـاع     
 .هنج استباقية ومبتكرة من جانب مجيع اجلهات الفاعلة املعنية
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ل يف حتديــد الــدور املناســب الــذي ميكــن  واملــسألة الرئيــسية يف هــذا الــصدد تتمثــ  - ٨٢
للحكومات أن تؤديه يف تعزيز حرية الدين أو املعتقد ويف التصدي للتعصب أو التمييـز يف           

 بلـدا وإرسـال مـا يزيـد علـى      ٢٤ووفقـا للخـربة املكتـسبة مـن الواليـة بعـد زيـارة            . اجملتمع
نـة علـى مجيـع       بلدا، يعد اختاذ قـرارات حكيمـة ومتواز        ١٣٠رسالة شخصية إىل     ١ ٠٠٠

املستويات احلكومية ووجود تشريع حصيف أمـرين هـامني يف التـصدي للقـضايا احلـساسة       
وعالوة علـى ذلـك، يعـد وجـود سـلطة قـضائية             . اليت تنطوي عليها حرية الدين أو املعتقد      

وقـد شـدد بالفعـل علـى        . مستقلة وغري تعسفية شرطا مسبقا لصون حرية الدين أو املعتقد         
، الـذي أوصـى بإعطـاء أولويـة     ١٩٩٣ملي حلقـوق اإلنـسان املعقـود يف عـام     هذا املؤمتر العا  

: لإلجراءات الوطنية والدولية اليت هتدف إىل تعزيز الدميقراطية والتنمية وحقـوق اإلنـسان            
ــة حلقــوق        إن ” ــة القانوني ــوفري احلماي ــة وت ــسان والدميقراطي ــوق اإلن ــوير مؤســسات حق تط

تعلـيم العـريض القاعـدة، واإلعـالم العـام، هبـدف            اإلنسان، وتدريب املوظفني وغريهم، وال    
 .)٣٤(“تعزيز احترام حقوق اإلنسان، أمور ينبغي إتاحتها مجيعا كعناصر يف هذه الربامج

وبــدال مــن االنتظــار إىل حــني ارتكــاب أعمــال تعــصب ومتييــز علــى أســاس الــدين   - ٨٣
. ذه االنتــهاكاتاملعتقــد، ينبغــي للــدول أن تــضع اســتراتيجيات اســتباقية ملنــع وقــوع هــ أو

فاستطالع الصراعات احملتمل أن تقع بني الطوائف املنتمية إىل دين أو معتقد قبـل وقوعهـا                
ويتطلـب  . بوقت طويل، والتصدي هلا على حنو واف يـشكل حتـديا يواجـه احلكـم الرشـيد                

القيام بذلك جهودا متسقة للتحليل الدميغرايف على أساس الدين وللمشاكل القائمة فضال     
عراض السياسات والنهج اإلدارية املتـصلة جبميـع القـضايا املتعلقـة حبريـة الـدين أو                 عن است 
ومع ذلك، فينبغي التقدم بتؤدة عند اسـتحداث تـشريعات معينـة ألن اإلفـراط يف                . املعتقد

 .فرض قوانني إلزامية قد يكون له تأثري مضاد
رس احتـرام وقبـول    وميكن للتعليم أن يؤدي دورا وقائيا هامـا، وخاصـة عنـدما يـد              - ٨٤

التعددية والتنوع يف ميدان الـدين أو املعتقـد، ويكفـل احلـق يف عـدم تلقـي تعـاليم دينيـة ال                  
ونوعيـة التعلـيم هلـا أمهيـة حامسـة، وينبغـي للـدول أن تتخـذ تـدابري           . تتفق مع قناعات املـرء    

مناســبة جلعــل مقرراهتــا املدرســية والكتــب الدراســية وطــرق التعلــيم متماشــية مــع حقــوق   
وميكن لوسائط اإلعـالم وغريهـا مـن وسـائط          . اإلنسان، مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقد       

التعليم الـذايت واملـشترك وكـذلك املؤسـسات الثقافيـة مثـل املتـاحف واملكتبـات أن تـسهم             
إسهاما إجيابيا يف التعليم عن طريق تقـدمي املعـارف ذات الـصلة املتعلقـة بالـدين أو املعتقـد،                    

ولكـن مـع األسـف، هنـاك أيـضا أدلـة تـشري إىل أن                . ع القـائم يف كـل جمتمـع       وإظهار التنـو  
. وسائط اإلعالم واإلنترنت ُتستخدم يف إشاعة قوالـب التعـصب والتمييـز للـدين واملعتقـد               

__________ 
، )A/CONF.157/24 (Part 1) (١٩٩٣يونيـه  /ان حزيـر ٢٥-١٤تقريـر املـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان، فيينـا،        )٣٤( 
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من العهد الـدويل    ) ٢( ٢٠ ومع ذلك، فينبغي للدولة أن حتترم احلد األدىن احملدد يف املادة          
 إىل ةحتظــر بالقــانون أي دعــو”ية الــيت ال تزيــد علــى أهنــا اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياس

العــداوة أو  الكراهيــة القوميــة أو العنــصرية أو الدينيــة تــشكل حتريــضا علــى التمييــز أو      
 .“العنف
وعالوة على ذلك، ينبغي تشجيع إجراء حوار بني األديـان وبـني أصـحاب الـدين                 - ٨٥

زمتني يف مــا خيــص دينــهم وكــذلك مــع  الواحــد يــشمل تبــادل اآلراء مــع املــؤمنني غــري املتــ 
وسيستفيد هـذا احلـوار أيـضا اسـتفادة كـبرية مـن وجهـات نظـر             . امللحدين وغري املوحدين  

وعالوة على ذلك، ميكن دعم املشاركة الطوعية للتالميذ ومعلميهم يف          . النساء والشباب 
ل على توفري عمليات للتبادل الثقايف اإلقليمي أو الدويل ونتيجة لذلك ينبغي تشجيع الدو        

 .متويل لألنشطة اجلماهريية ذات الصلة
وميكــن لطوائــف الــدين أو املعتقــد أن تفقــد ثقتــها يف احلكومــة لــو اســتمر وقــوع      - ٨٦

ــو اســتمرت اإلجــراءات          ــة أو ل ــن غــري احلكوم ــات م ــب جه ــن جان حــوادث التعــصب م
نــاء الثقــة ويف هــذه احلــاالت، تعــد تــدابري ب . احلكوميــة التمييزيــة دون رد اســتجابة كافيــة 

ومـن املهـم للغايـة أن       . اخلطوة األوىل يف هذا الصدد، ولكن يلـزم أن تتبعهـا تـدابري أخـرى              
تكفل الدول أن توفر نظمها التشريعية واإلدارية محاية كافية للـضحايا وأسـاليب انتـصاف           

ن وتود املقررة اخلاصـة أ    . فعالة يف احلاالت اليت ينتهك فيها احلق يف حرية الدين أو املعتقد           
تكرر من جديد أن التزامات الدول يف جمـال حقـوق اإلنـسان تـشمل أيـضا كفالـة حقـوق                     

 .ممارسة الدين أو املعتقد وتقدمي مرتكيب أعمال التعصب الديين إىل العدالة
ومتيل احلكومات أحيانا عندما تواجه مبسائل تتعلـق بطوائـف الـدين أو املعتقـد إىل                 - ٨٧

 معاجلة املشكالت األساسية من خالل خطوات جيري        اللجوء إىل رد فعل عكسي بدال من      
والنـهج األخـري هـو وحـده الـذي ميكـن أن يـوفر حلـوال دائمـة يف األجلـني                 . تدبرها بعنايـة  

وينبغي أال ختاف احلكومات عنـدما تواجـه مبـسائل الـدين أو املعتقـد،               . الطويل املتوسط أو 
إلنسان لآلخـرين حتـت واجهـة    مثال عندما ترتكب األعمال اإلجرامية اليت تنتهك حقوق ا     

وينبغــي ضــمان عــدم اإلفــالت مــن العقوبــة بغــض النظــر عــن كــون هــذه األعمــال   . دينيــة
وأكـدت املقـررة اخلاصـة علـى أنـه ينبغـي يف الوقـت               . اإلجرامية قـد ارتكبـت باسـم الـدين        

نفــسه أن تكــون اإلجــراءات احلكوميــة متناســبة وأن متتثــل حلكــم القــانون وحتتــرم معــايري    
 .التطبيق نسان الدولية الواجبةحقوق اإل

 


