
A/RES/62/154األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
6 March 2008

 الثانية والستونالدورة
 من جدول األعمال)ب (٧٠البند

07-47299

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/439/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 مناهضة تشويه صورة األديان - ٦٢/١٥٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــشري  ــدإذ ت ــدول ق ــع ال ــاقتعهــدت إىل أن مجي ــم، مبوجــب ميث ــز، املتحــدةاألم بتعزي

ميـع ومراعاـا علـى النطـاق العـاملي،وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للج
 الدين، اللغة أو اجلنس أو  العرق أوعلى أساسدون أي متييز

  إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة يف هذا الصدد،أيضا وإذ تشري 
 ٨يف العامـةاجلمعيةأللفية الذي اعتمدتهل املتحدةاألمم إىل إعالنوإذ تشري كذلك 

، وإذ ترحب مبا أعرب عنه يف إعـالن األلفيـة مـن تـصميم علـى اختـاذ)١(٢٠٠٠سبتمرب/أيلول
ــاد يف كــثري مــن ــة األجانــب اآلخــذة يف االزدي ــى أعمــال العنــصرية وكراهي تــدابري للقــضاء عل
اتمعات، وعلى العمل على زيادة الوئام والتسامح يف اتمعات كافـة، وإذ تتطلـع إىل تنفيـذ

 مجيع الصعد، مبا يف ذلك تنفيذه يف سياق إعالن وبرنامج عمـل علىفعاالهذا اإلعالن تنفيذا
 العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـبناهضةديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي مل

ــن ومـــا ــا، يف الفتـــرة مـ  ٣١يتـــصل بـــذلك مـــن تعـــصب املعقـــود يف ديربـــان، جنـــوب أفريقيـ
 ،)٢(٢٠٠١سبتمرب/أيلول ٨إىلأغسطس/آب

، وإذ تــدعو الــدول)٣(إىل إعــالن الربنــامج العــاملي للحــوار بــني احلــضاراتإذ تــشريو 
وهيئاـا، يف حـدود مواردهـا احلاليـة، واملنظمـات الدوليـة املتحـدةاألمـمومؤسسات منظومـة

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )١(
 .، الفصل األولCorr.1 وA/CONF.189/12انظر )٢(
 .٥٦/٦انظر القرار )٣(
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ــامجاألخــرىواإلقليميــة ــوارد يف الربن واتمــع املــدين إىل املــسامهة يف تنفيــذ برنــامج العمــل ال
 العاملي،

  أن يبـذلتلبيـة احلاجـة إىلالرامية إىل باستهالل مبادرة حتالف احلضاراتذ ترحبوإ 
 لتعزيـــز االحتــرام والتفـــاهم املتبــادلني بـــني خمتلــف الثقافـــاتمكرســا ااتمــع الــدويل جهـــد

تحـــالفاملعـــين بالــسامي األمــم املتحـــدةثـــلممواتمعــات، والقيـــام يف هــذا الـــصدد بتعــيني
 احلضارات،

  بالتقدم احملرز يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان،أيضاوإذ ترحب 
 على أمهيـة زيـادة االتـصاالت علـى مجيـع الـصعد مـن أجـل تعميـق احلـواروإذ تشدد 

وتعزيز التفـاهم بـني خمتلـف الثقافـات واألديـان واملعتقـدات واحلـضارات، وإذ ترحـب يف هـذا
ــامج العمــل اللــذين اعتمــدمها االج عــدمبلــدانتمــاع الــوزاري حلركــةالــصدد بــاإلعالن وبرن

ســبتمرب/ أيلــول٤ و٣قــوق اإلنــسان والتنــوع الثقــايف املعقــود يف طهــران، يفحب  املعــيناالحنيــاز
٤(٢٠٠٧(، 

املعتقـد يـشكل انتـهاكا حلقـوق  أن التمييز على أساس الـدين أووإذ تؤكد من جديد 
 اإلنسان وإنكارا ملبادئ امليثاق،

أوجـه التنـوع الثقـايف والعرقـي والـديين واللغـوي، وكـذلك بـأن احتـرامواقتناعا منها 
احلوار بني احلضارات وداخلها، أمر جوهري إلحـالل الـسالم وحتقيـق التفـاهم والـصداقة بـني

ــني دو ــة وب ــات املختلف ــشعوب ذوي الثقاف ــراد وال ــامل، يف حــني أن مظــاهر التحامــلاألف  ل الع
تمــون إىل ثقافــات وأديــان ومعتقــدات أشــخاص ينجتــاهالثقــايف والتعــصب وكراهيــة األجانــب

 خمتلفة تولد الكراهية والعنف بني الشعوب والدول يف مجيع أحناء العامل،
 احلــضارةإىل باملــسامهات القيمــة الــيت قدمتــها مجيــع الــديانات واملعتقــداتسلموإذ تــ 

ملـشتركةاحلديثة وباملسامهة اليت ميكن أن يقدمها احلوار بني احلـضارات لتحـسني إدراك القـيم ا
 وفهمها،

 حاجـة مجيـع الـدول إىل مواصـلة بـذل اجلهـود علـى الـصعيدينوإذ تؤكد من جديـد 
الــوطين والــدويل لتعزيــز احلــوار وتوســيع نطــاق التفــاهم بــني احلــضارات والثقافــات واألديــان
واملعتقـــدات، وإذ تـــشدد علـــى أن للـــدول واملنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة

_______________

)٤(  A/62/464املرفق ،. 
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نية ووسائط اإلعـالم دورا هامـا تؤديـه يف تعزيـز التـسامح وحريـة الـدين واملعتقـدواهليئات الدي
 واحترام تلك احلرية،

 للتعلـيم يف تعزيــز التـسامح والقــضاء علـى التمييــز علــىاملهــم علــى الـدوروإذ تـشدد 
 املعتقد، أساس الدين أو

ســاس الـدين واملعتقـد،االجتاهــات املتزايــدة حنــو التميـيز على أوإذ تثري بالغ جزعها 
مبا يف ذلك يف بعض السياسات والقوانني الوطنية اليت تصم جمموعات مـن األشـخاص ينتمـون

   باألمــن واهلجرة غري املشروعة،علق تت خمتلفةذرائعبإىل ديانــات ومعتقدات معينــة،
لقـائم احلاالت اخلطرية من التعصب والتمييـز وأعمـال العنـف اوإذ يثـري جزعها أيضا 

 ،غري الـديين  الديين أو، واإلكراه بدافع التطرفخويفاملعتقد وأعمال الت على أساس الدين أو
اليت حتدث يف أحناء كثرية من العامل، إضافة إىل الـصورة الـسلبية الـيت تقـدمها وسـائط اإلعـالم

،همفعن اإلسالم واعتماد وإنفاذ قـوانني تنتـهج التمييـز بـصورة حمـددة ضـد املـسلمني وتـستهد
، ودد التمتـع حبقـوق٢٠٠١سبتمرب/أيلول ١١وخباصة األقليات املسلمة يف أعقاب أحداث

 اإلنسان واحلريات األساسية،
 أن تشويه صورة األديان ميكن أن يؤدي إىل التنافر االجتمـاعيوإذ تالحظ مع القلق 

 وإىل انتهاكات حلقوق اإلنسان،
 ،٢٠٠٦ديسمرب/كانون األول ١٩ املؤرخ٦١/١٦٤إىل قرارهاوإذ تشري 
  فيه؛ة الواردات وباالستنتاج)٥( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 إزاء إظهار األديان مبظهر سليب وإزاء مظـاهر التعـصبتعرب عن بالغ قلقها - ٢ 

 تزال واضحة يف العامل؛ املعتقد اليت ال والتمييز يف مسائل الدين أو
 من اهلجمات واالعتداءات املادية على املنـشآتتعرب عن استيائها الشديد - ٣ 

التجارية واملراكز الثقافية وأماكن العبـادة اخلاصـة جبميـع األديـان، وكـذلك اسـتهداف الرمـوز
 الدينية؛

ــذها املنظمـــاتتعـــرب عـــن بـــالغ قلقهـــا - ٤  ــيت تنفـ ــط الـ  إزاء الـــربامج واخلطـ
اصـةخب وعلـى الكراهيـة الدينيـة، والتحـريضواموعات املتطرفة دف تشويه صورة األديان

 عندما تتغاضى عنها احلكومات؛

_______________

)٥( A/62/288. 
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 إزاء الــربط املتكــرر واخلــاطئ بــني اإلســالمتعــرب أيــضا عــن بــالغ قلقهــا - ٥ 
 وانتهاكات حقوق اإلنسان واإلرهاب؛

 العرقـيتـصنيف اشتداد محلة تشويه صورة األديـان والتالحظ مع بالغ القلق - ٦ 
  املأساوية؛٢٠٠١سبتمرب/أيلول ١١والديين لألقليات املسلمة يف أعقاب أحداث

 بأن تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهيـة الدينيـة يـصبحان،سلمت - ٧ 
حرمـان يفـاقميف سياق مكافحة اإلرهاب وردود الفعل إزاء تدابري مكافحة اإلرهـاب، عـامال

 ؛اجتماعيا واقتصاديا استبعادهماألساسية ووحريامة من حقوقهمأفراد اموعات املستهدف
 مــن اســتخدام وســائط اإلعــالم املطبوعــة والـــسمعيةتعــرب عــن اســتيائها - ٨ 

والبصرية واإللكترونية، مبا فيها اإلنترنت، وأيـة وسـيلة أخـرى للتحـريض علـى أعمـال العنـف
 أي ديـن آخـر، تمييز ضد اإلسـالم أوعلى ال من تعصب وايتصل  ما كراهية األجانب أو أو

  استهداف الرموز الدينية؛وكذلك
 ضرورة املكافحة الفعالة لتشويه صورة مجيع األديـان والتحـريض علـىتؤكد - ٩ 

 الكراهية الدينية، وخباصة كراهية اإلسالم واملسلمني؛
يف حريـةاحلـق، وتـدخل على أن لكل فرد احلق يف اعتناق اآلراء دونتشدد - ١٠ 

ــايل أن ــستتبع واجبــات ومــسؤوليات خاصــة وميكــن بالت التعــبري، وأن ممارســة هــذين احلقــني ت
ختضع لقيود حسبما هو منصوص عليه يف القـانون وحـسبما يقتـضيه احتـرام حقـوق اآلخـرين

اآلداب واحتــرام الــصحة العامــة أو النظــام العــام أو محايــة األمــن الــوطين أو مسعتــهم، أو أو
 ؛الديانات واملعتقدات

 الدول على اختاذ إجراءات ملنع الـدعوة إىل الكراهيـة القوميـة أو العرقيـةحتث - ١١ 
 العنف؛ العداء أو أو الدينية اليت تشكل حتريضا على التمييز أو

على القيـام، يف إطـار نظمهـا القانونيـة والدسـتورية، بتـوفريالدول حتث أيضا - ١٢ 
 واإلكـراه النامجـة عـن تـشويهخويـفالتمييـز والتاحلماية الكافيـة مـن مجيـع أعمـال الكراهيـة و

ــان ــرام مجيــع األدي ــز التــسامح واحت ــة لتعزي ــدابري املمكن ــع الت ــى اختــاذ مجي صــورة األديــان، وعل
واملعتقدات وفهـم منظومـات القـيم الـيت حتكمهـا، وأن تكمـل نظمهـا القانونيـة باسـتراتيجيات

 فكرية وأخالقية ملكافحة الكراهية والتعصب الدينيني؛
ــع املــوظفني العمــوميني، مبــن فــيهم كفالــة مجيــع الــدول علــىحتــث - ١٣  ــام مجي  قي

إنفـاذ القـوانني والعـسكريون وموظفــو اخلدمـة املدنيـة واملعلمـون، أثنـاء أدائهــمأعـضاء هيئـات
مهــامهم الرمسيــة، بــاحترام األشــخاص بــصرف النظــر عــن أديــام ومعتقــدام املختلفــة وعــدم
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تـدريب معتقـدهم، وضـمان تـوفري أي تثقيـف أو ى أساس دينـهم أوالتمييز بني األشخاص عل
 الزم ومناسب هلم؛

 على ضرورة مكافحة تشويه صورة األديان والتحريض علـى الكراهيـةتشدد - ١٤ 
ــي والــوطين ــصعيد احملل ــى كــل مــن ال ــسيقها عل ــة، عــن طريــق وضــع اســتراتيجيات وتن الديني

  الوعي؛ التثقيف وإذكاءعن طريقواإلقليمي والدويل،
ــة تكــافؤ الفــرص يف الــدول علــىحتــث - ١٥  ــيم، كفال ــع علــى التعل  حــصول اجلمي

مبوجب القانون ويف املمارسة العملية، مبا يف ذلك حصول مجيع األطفال، إناثا وذكـورا، علـى
 علـى التعلـيم والتثقيـف مـدى احليـاة، علـىبـالغنيالتعليم االبتدائي اـاين، وضـمان حـصول ال

وق اإلنسان والتنوع والتـسامح دون متييـز مـن أي نـوع كـان، والكـف عـنأساس احترام حق
 االلتحاق باملدارس؛ب  فيما يتعلق العنصريالفصلغريها تفضي إىل اختاذ أي تدابري قانونية أو

 ثقافـة تـسامح قيـام باتمع الـدويل أن يـشجع علـى حـوار عـاملي يعـززيب - ١٦ 
واحتـرام تنـوع األديـان واملعتقـدات، وحتـث الـدول احترام حقوق اإلنسان أساسوسالم على

واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسـائط اإلعـالم املطبوعـة واإللكترونيـة علـى دعـم
 هذا احلوار واملشاركة فيه؛

 أن على جملس حقوق اإلنسان أن يقوم بتعزيز االحتـرام العـاملي جلميـعتؤكد - ١٧ 
تصدي حلاالت التعصب والتمييز والتحـريض علـى كراهيـة أفـراد أيالقيم الدينية والثقافية وال

 أتباع أي دين؛ طائفة أو
 باجلهود اليت تبذهلا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسانحتيط علما - ١٨ 

من أجـل تعزيـز جوانـب حقـوق اإلنـسان وإدراجهـا يف الـربامج التعليميـة، وال سـيما الربنـامج
 كــانون١٠ يف الــذي أعلنــت عنــه اجلمعيــة العامــة جمــال حقــوق اإلنــسانالعــاملي للتثقيــف يف

  : القيام مبا يلي، ويب باملفوضة السامية)٦(٢٠٠٤ديسمرب/األول
مـن إسـهامات الثقافـات مـا تقدمـه اجلهود، مع التركيز علىتلكتواصلأن )أ( 
 التنوع الديين والثقايف؛علىو
لدولية ذات الصلة يف عقـد مـؤمترات مـشتركةاملنظمات اتتعاون مع سائرأن )ب( 

يكون الغرض منها تشجيع احلوار بني احلضارات وتعزيز فهـم الطـابع العـاملي حلقـوق اإلنـسان
 لألمـم املتحـدةوإعمال هذه احلقوق على خمتلف املستويات، وال سيما مكتب املمثـل الـسامي

_______________

 . ألف وباء٥٩/١١٣ارينانظر القر )٦(
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عامة بالتفاعل مـع خمتلـف الكيانـاتتحالف احلضارات والوحدة املكلفة داخل األمانة الب املعين
 نظومة األمم املتحدة وتنسيق إسهامها يف العملية احلكومية الدولية؛يف م

ستنييف دورـا الثالثـة والـ العامـةاجلمعيةأن يقدم إىل العاماألمني إىلتطلب - ١٩ 
لزيـادة احتمـال وجـود تـرابط بـني تـشويه صـورة األديـان وا وعـنتقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار

 . العامل كثرية مناملفاجئة يف التحريض والتعصب والكراهية يف أحناء
 ٧٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨
 


