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  مناهضة تشويه صورة األديان- ٦٣/١٧١
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــد  ، بتعزيــز وتــشجيع املتحـدةاألمــممجيــع الـدول، مبوجــب ميثـاقتعهـد إذ تعيـد تأكي

اعاا على النطاق العاملي، دون أي متييـزحقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومرمجيعاحترام
 الدين،  أواللغة  أواجلنس  أوالعرقعلى أساس

الصكوك الدولية ذات الصلة بالقضاء على التمييـز، وال سـيما االتفاقيـة إىلوإذ تشري 
 والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة)١(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

القـضاء علـى مجيـع أشـكال التعـصب والتمييـز القـائمني علـىاملتعلـق بعـالناإل و)٢(والسياسية
 وإعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مـواطين البلـد الـذي)٣(املعتقد  أوأساس الدين
 وإىلعرقيـة  أوقـوق األشـخاص املنـتمني إىل أقليـات قوميـةواإلعـالن املتعلـق حب )٤(يعيشون فيـه
 ،)٥( ولغويةأقليات دينية

ــد  ومترابطــةوال تقبــل التجزئــة أن مجيــع حقــوق اإلنــسان عامليــةوإذ تؤكــد مــن جدي
 ،كل منها على اآلخريعتمدو

_______________

 علـى الـنص العـريب، انظـر لالطـالع.٩٤٦٤، الـرقم٦٦٠، الـدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .، املرفق)٢٠ -د( ألف٢١٠٦القرار

 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
 .٣٦/٥٥انظر القرار )٣(
 .، املرفق٤٠/١٤٤القرار )٤(
 .، املرفق٤٧/١٣٥القرار )٥(
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يفذات الـصلة إىل قـرارات جلنـة حقـوق اإلنـسان وجملـس حقـوق اإلنـسانوإذ تشري 
 هذا الصدد،

 اجلمعيــةتـهلأللفيـة الـذي اعتمد املتحـدةاألمـم مبـا أعـرب عنـه يف إعـالنوإذ ترحـب 
ــدابري للقــضاء علــى)٦(٢٠٠٠ســبتمرب/أيلــول ٨يفالعامــة ــى اختــاذ ت األفعــال مــن تــصميم عل

، والعمل علـى زيـادة الوئـام والتـسامحجمتمعات كثريةيفاملتزايدةالعنصرية وكراهية األجانب
 يف اتمعات كافة، وإذ تتطلع إىل تنفيذ هذا اإلعالن تنفيذا فعاال على مجيع الصعد،

 على أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان اللـذين اعتمـدمها، يف هذا الصدد،وإذ تشدد 
املؤمتر العاملي ملناهضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن

، وإذ ترحـب بالتقـدم احملـرز يف)٧(٢٠٠١عـاميف يف ديربـان، جنـوب أفريقيـااملعقود،تعصب
ــا للقــضاء علــى مجيــع آفــات ومظــاهردتــشدتنفيــذمها، وإذ  علــى أمــا يــشكالن أساســا متين

 ،العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
ــةوإذ تعــرب عــن القلــق  ــة إىل كراهي ــف العنــصري واألفكــار الداعي ــاد العن  إزاء ازدي

اتمع ككـل،يفالرأي العام و عديدة من العامل، يف الدوائر السياسية ولدىحناءاألجانب يف أ
الـسياسية املنـشأة علـى أسـاس بـرامجالرابطـاتاألحـزاب واسـتعادةمنـهاعـدة،نتيجة ألمـور

ومواثيــق عنــصرية وحمرضــة علــى كراهيــة األجانــب وقائمــة علــى فكــرة التفــوق األيــديولوجي
ــديولوجياتنــشاطها ــرويج لألي ــق للت  العنــصريةوالتمــادي يف اســتغالل تلــك الــربامج واملواثي

 التحريض على اعتناقها، أو
املعتقـد،  أو االجتاهـات املتزايـدة حنـو التمييـز علـى أسـاس الـدينوإذ تثري بالغ جزعها 

جمموعـاتتقوم بوصميف ذلك يف بعض السياسات والقوانني والتدابري اإلدارية الوطنية اليت مبا
املنظمـة، تتعلق باألمن واهلجرة غريخمتلفة بذرائعومعتقدات معينةأديانينتمون إىل الناسمن

متــتعهم بـاحلق يف حريــةمـن ممـا يــؤدي إىل النيـلمـضفية بـذلك شــرعية علـى التمييـز ضــدهم،
  قــدرم علــى القيــام حبريـة ودون خــوف مــن القمــعإعاقـة والــضمري واحلريــة الدينيــةالـتفكري و

 هرة به،تعاليم دينهم وممارسة شعائره واامبراعاةاالنتقام  أوالعنف أو
ــالغ القلـــقمـــعوإذ تالحـــظ  ــاالت اخلطـــرية مـــن التعـــصب والتمييـــز وأعمـــالبـ  احلـ

 املعتقد وأعمال التخويف واإلكـراه بـدافع التطـرف الـديين  أوالقائمة على أساس الدين العنف
غري الديين الـيت حتـدث يف أحنـاء كـثرية مـن العـامل، إضـافة إىل الـصورة الـسلبية الـيت تقـدمها أو

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٦(
 .، الفصل األولCorr.1 وA/CONF.189/12انظر )٧(
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ديان بعينها واعتماد وإنفـاذ قـوانني وتـدابري إداريـة تنتـهج التمييـز بـصورةأالم عنوسائط اإلع
حمددة ضد األشخاص املنتمني إىل خلفيـات عرقيـة ودينيـة معينـة وتـستهدفهم، وبـصفة خاصـة

بـصورة، وـدد بإعاقـة متـتعهم٢٠٠١سبتمرب/أيلول ١١األقليات املسلمة يف أعقاب أحداث
 حلريات األساسية، حبقوق اإلنسان واتامة

غـريإىل تقييـد  أن تشويه صورة األديان إهانة بالغة لكرامة اإلنسان تفـضيوإذ تؤكد 
 لحرية الدينية ملعتنقيها وإىل التحريض على الكراهية والعنف الدينيني،مشروع ل

الفعالة لتشويه صورة مجيع األديان والتحريض علىاملناهضة ضرورةوإذ تؤكد أيضا 
 دينية عموما،الكراهية ال

املعتقـد يـشكل انتـهاكا حلقـوق  أو أن التمييز على أساس الـدينوإذ تؤكد من جديد 
 يثاق،املاإلنسان وإنكارا ملبادئ

 أن تـشويه صــورة األديــان والتحـريض علــى الكراهيــة الدينيــةوإذ تالحـظ مــع القلــق 
إذ يـثري جزعهـا عـدمعموما ميكن أن يؤديا إىل التنافر االجتماعي وانتـهاك حقـوق اإلنـسان، و

اختاذ بعـض الـدول أي إجـراءات ملكافحـة هـذا االجتـاه املتنـامي ومـا يـنجم عنـه مـن ممارسـات
 متييزية ضد معتنقي أديان معينة،

املقرر اخلـاص املعـين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز بتقريريوإذ حتيط علما 
ــن تعــصب ــذلك م ــصل ب ــا يت ــب وم ــة األجان ــصري وكراهي ــس حقــوق، االعن ــدمني إىل جمل ملق

 االنتبـاه إىل الطـابع اخلطـري لتـشويه صـورةلفتـااللذينو )٨(دورتيه الرابعة والسادسةيفاإلنسان
 املقرر اخلاص إىل مجيع الدول من أجل شـن محلـةوجههااألديان، وإذ تعيد تأكيد الدعوة اليت

افظة علـى تـوازن دقيـق بـنياحملعن طريق ة والدينيةالعرقيالكراهيةمنظمة ضد التحريض على
 وعـن طريـق اإلقـرار بتكامـل مجيـع احلريـات الـيتيـةريـة الديناحلالدفاع عن العلمانيـة واحتـرام

جتسدها صكوك حقوق اإلنسان املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق
 ، واحترامه،)٢(املدنية والسياسية

، وإذ تــــدعو)٩(ي للحــــوار بــــني احلــــضارات إىل إعــــالن الربنــــامج العــــاملوإذ تــــشري 
وهيئاــا، يف حــدود مواردهــا احلاليــة، واملنظمــات املتحــدةاألمــمومؤســسات منظومــة الــدول

ــوارد يف ــامج العمــل ال ــذ برن ــدين إىل املــسامهة يف تنفي ــة األخــرى واتمــع امل ــة واإلقليمي الدولي
 الربنامج العاملي،

_______________

)٨( A/HRC/4/19و A/HRC/6/6. 
 .٥٦/٦انظر القرار )٩(
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تــشجيعمــن أجــلمبــادرة حتــالف احلــضاراتاملبذولــة يف إطــارهوداجل بــوإذ ترحــب 
بني خمتلف الثقافـات واتمعـات، وباملنتـدى الثـاين للتحـالف املزمـعالتفاهمواملتبادلاالحترام
 ،٢٠٠٩أبريل/ نيسان٧ و٦يفسطنبول، تركيااعقده يف

 بأن احتـرام التنـوع الثقـايف والعرقـي والـديين واللغـوي، وكـذلك احلـوارواقتناعا منها 
 احلضارات وداخلها، أمـر جـوهري إلحـالل الـسالم وحتقيـق التفـاهم والـصداقة بـني أفـرادبني

العــامل، يف حــني أن مظــاهر التحامــل الثقــايف والتعــصباألمــم يفالثقافــات وخمتلــفوشــعوب
ينتمون إىل ثقافات وأديان ومعتقـدات خمتلفـة تولـد الكراهيـة أشخاصوكراهية األجانب جتاه
 يف مجيع أحناء العامل،األمم ووالعنف بني الشعوب

 واملعتقـدات إىل احلـضارةاألديـانالقيمـة الـيت قدمتـها مجيـع باإلسـهاماتتعترفوإذ 
ميكن أن يقدمه احلوار بني احلضارات لتحسني إدراك القـيم املـشتركةباإلسهام الذياحلديثة و
 وفهمها،

ــدوروإذ تــشدد  ــى ال ــسامحاملهــم عل ــز الت ــيم يف تعزي ــىالــذيللتعل ــلينطــوي عل تقب
ضـرورة أنالتعبري عن الـدين، وإذ تـشدد أيـضا علـىيشملمبا، لهواحترامها اجلماهري للتنوع

 لـى أسـاس الـدينالقـائم ع يف تعزيـز التـسامح والقـضاء علـى التمييـزبقـدر كـبريالتعليميسهم
 املعتقد، أو
ــد  ينمجيــع الــدول بــذل اجلهــود علــى الــصعيدمواصــلة ضــرورة وإذ تؤكــد مــن جدي

ــان الــوطين والــدويل لتعزيــز احلــوار وتوســيع نطــاق التفــاهم بــني احلــضارات والثقافــات واألدي
واملعتقـــدات، وإذ تـــشدد علـــى أن للـــدول واملنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة

ريـةاحتـرام الـدين واحل تؤديه يف تعزيـز التـسامح ومهماواهليئات الدينية ووسائط اإلعالم دورا
 املعتقد،حريةو يةالدين

عرب الثقافـات جبميع املبادرات الدولية واإلقليمية اهلادفة إىل تشجيع الوئاموإذ ترحب 
 واملـؤمتر العـاملي للحـوار الـذيالتعـاون بـني األديـانبـشأندويلالواربني األديان، مبا فيها احلو

ن جهـود قيمـة وما بـذل فيهمـا مـ٢٠٠٨يوليه/ متوز١٨ إىل١٦عقد يف مدريد يف الفترة من
يف سبيل الترويج لثقافة السالم واحلوار على مجيع الصعد، وإذ حتيط علما مع التقدير بـالربامج

 اليت تقودها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف هذا الصدد،
 على أمهيـة زيـادة االتـصاالت علـى مجيـع الـصعد مـن أجـل تعميـق احلـواروإذ تشدد 

بـني خمتلـف الثقافـات واألديـان واملعتقـدات واحلـضارات، وإذ حتـيط علمـا مـعوتعزيز التفاهم
التقدير، يف هذا الصدد، باإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها االجتمـاع الـوزاري حلركـة
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 ٤ و ٣يفاالحنيـاز املعـين حبقـوق اإلنـسان والتنـوع الثقـايف، الـذي عقـد يف طهـران بلدان عدم
 ،)١٠(٢٠٠٧سبتمرب/أيلول

 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٨ املؤرخ٦٢/١٥٤ إىل قرارهاوإذ تشري 
  وباالستنتاجات الواردة فيه؛)١١( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 مظـاهرألديـان وإزاءلالنمطـي الـسليبالتـصنيف إزاءهـاتعرب عـن بـالغ قلق - ٢ 

 واضحة يف العامل؛تزال املعتقد اليت ال  أوالتعصب والتمييز يف مسائل الدين
واجلــسدي إزاء مجيــع أعمــال العنــف النفــسيتعــرب عــن اســتيائها الــشديد - ٣ 

معتقـدهم، وإزاء  أوواالعتداءات والتحريض على القيام ا ضد األشخاص على أساس دينهم
التجاريـة وممتلكـام ومراكـزهم الثقافيـة وأمـاكن عبـادم،أعمـاهلمتوجيه هـذه األفعـال ضـد

 داف املواقع املقدسة والرموز الدينية جلميع األديان؛استهوكذلك
ــالغ قلق - ٤  ــن بـ ــرب عـ ــذها املنظمـــاتهـــاتعـ ــيت تنفـ ــط الـ  إزاء الـــربامج واخلطـ

 حينمــااصـةوخبواموعـات املتطرفـة ـدف وضـع صـور منطيــة عـن بعـض األديـان وإدامتـها،
 تتغاضى عنها احلكومات؛

شاملة لتــشويه صــورة األديــاناشــتداد احلملــة الــقلقهــا بــالغمــعتالحــظ - ٥ 
والتحــريض علــى الكراهيــة الدينيــة عمومــا، مبــا يف ذلــك التــصنيف العرقــي والــديين لألقليــات

  املأساوية؛٢٠٠١سبتمرب/أيلول ١١املسلمة يف أعقاب أحداث
 بـأن تـشويه صـورة األديـان والتحـريض علـى الكراهيـة الدينيـة عمومــاتـسلم - ٦ 

رهـاب، عـاملني يفاقمـان حرمـان أفـراد اموعـات املـستهدفةيصبحان، يف سياق مكافحـة اإل
 استبعادهم اقتصاديا واجتماعيا؛كذلكمن حقوقهم وحريام األساسية و

 إزاء الــربط املتكــرر واخلــاطئ بــني، يف هــذا الــصدد،هــاقلقبــالغتعــرب عــن - ٧ 
 اإلسالم وانتهاكات حقوق اإلنسان واإلرهاب؛

اسـتراتيجية األمـم على حنو متكامـلتنفذبأن التزام مجيع الدولتكرر تأكيد - ٨ 
ــاب ــة ملكافحــــة اإلرهــ ــدة العامليــ ــديتالــــ املتحــ ــصويت يفا اعتمــ ــة دون تــ ــة العامــ  اجلمعيــ

ــا)١٢(٢٠٠٦ســبتمرب/أيلــول ٨ ــد عليه ــة التأكي ــؤرخ٦٢/٢٧٢قرارهــايف وأعــادت اجلمعي  امل
_______________

)١٠( A/62/464املرفق ،. 
)١١( A/63/365. 
 .٦٠/٢٨٨القرار )١٢(
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 ربــطينبغــي وال ميكــنأنـه ال منــها،بوضـوح مجلــة أمــور تقــر يتوالــ ٢٠٠٨ســبتمرب/أيلـول ٥
 ضــرورة تعزيــز التــزامممــا يؤكــد مجاعــة عرقيــة،  أوحــضارة  أوجنــسية  أواإلرهــاب بــأي ديــن

لتـسامح العرقــي والــوطينوااتمـع الــدويل بـالترويج لثقافــة الــسالم والعدالـة والتنميــة البــشرية
منـع تـشويه صـورةوالثقافـات  أوتاملعتقـدا  أوالقـيم الدينيـة  أواحترام مجيع األديانووالديين
 األديان؛

 من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية البـصريةتعرب عن استيائها - ٩ 
كراهيـة  أوواإللكترونية، مبا فيها اإلنترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض علـى أعمـال العنـف

اف الرمــوزأي ديــن، وكــذلك اســتهد مــن تعــصب ومتييـز ضــدبــذلكيتــصل مــا  أواألجانـب
 الدينية؛

نــصوص عليــه يف القــانون الــدويلعلــى النحــو امل، علــى أن لكــل فــردتــشدد - ١٠ 
ــاق اآلراء دون تــدخل  تــستتبعنلــذيلاحلــق يف حريــة التعــبري اوحلقــوق اإلنــسان، احلــق يف اعتن

 حسبما هو منـصوص، وميكن بالتايل أن ختضع لقيود، واجبات ومسؤوليات خاصةماممارسته
 محايـة األمـن الـوطين  أومسعتـهم  أوقانون وحسبما يقتـضيه احتـرام حقـوق اآلخـرينعليه يف ال

 اآلداب؛  أوالصحة العامة  أوالنظام العام أو
للجنــة)٤٢ - د(اخلامــسة عــشرةأن التوصــية العامــة علــىالتأكيــدتعيــد - ١١ 

ألفكـارحظـر نـشر مجيـع اعلـى أنفيهـا اللجنـةنـصت الـيت)١٣(القضاء على التمييز العنـصري
نطبـقيمـع حريـة الـرأي والتعـبري،ينسجمالكراهية العنصرية  أوالقائمة على التفوق العنصري

 على مسألة التحريض على الكراهية الدينية؛باملثل
املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية بالعمل الذي أجنزهترحب - ١٢ 

املقــرر اخلــاص املعــين وبــذلك مــن تعــصبوالتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل
 وفقـا لواليتيهمـا اللــتني حـددمها جملـس حقــوق،بتعزيـز ومحايـة احلــق يف حريـة الـرأي والتعــبري

 ؛)١٤(٢٠٠٨مارس/ آذار٢٨ املؤرخني٧/٣٦ و٧/٣٤اإلنسان يف قراريه
ــدين بقــوة - ١٣  ــصريةت ــع مظــاهر العن ــة األجانــب مجي ــز العنــصري وكراهي والتميي

العرقيــة واألقليــات الدينيــة واللغويــة  أواألقليــات القوميــة ضــدبــذلك مــن تعــصبيتــصل ومــا
مبـا يف ذلـك علـى أسـاس،يف كثري مـن األحيـانتنسب إليهم النمطية اليتالصورو واملهاجرين

_______________

،)A/48/18 (١٨الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة واألربعــون، امللحــق رقــم :انظـر )١٣(
 .الفصل الثامن، الفرع باء

 .، الفصل الثاين)A/63/53 (٥٣لحق رقمالدورة الثالثة والستون، املاملرجع نفسه، )١٤(
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بـرزت  أوالدول على تطبيق القوانني القائمة مىت حـدثت أفعـالمجيعاملعتقد، وحتث  أوالدين
وتعزيـز تلـك القـوانني،التعصب  أو كراهية األجانبحمرضة علىابرياستخدمت تع  أومظاهر

 كراهيـة األجانـباحملرضـة علـىإفالت من يرتكبـون األفعـال القضاء علىبغية االقتضاء،عند
 ؛والعنصرية من العقاب

 حلظـر التـزام مجيـع الـدول بالعمـل علـى سـن التـشريعات الالزمـةتعيد تأكيد - ١٤ 
 العـداء  أوالدينيـة الـيت تـشكل حتريـضا علـى التمييـز  أوالعرقيـة  أوالقوميـةالدعوة إىل الكراهية

ــها ل أو ــار متابعت ــدول، يف إط ــشجع ال ــف، وت ــزالعن ــصرية والتميي ــاملي ملناهــضة العن ــؤمتر الع لم
، علــى إدراج جوانــب تتعلــق)٧(العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب

 يف خطط عملها الوطنية وعلـى املراعـاةقليات الدينية واللغويةالعرقية واأل  أواألقليات القوميةب
 ، يف هذا السياق، ألشكال التمييز املتعددة ضد األقليات؛التامة

اإلعــالن املتعلــق بالقــضاء علــى مجيــع مجيــع الــدول إىل تطبيــق أحكــامتــدعو - ١٥ 
 ؛)٣(املعتقد  أوأشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين

 مجيع الدول على القيـام، يف إطـار نظمهـا القانونيـة والدسـتورية، بتـوفريحتث - ١٦ 
ــع أعمـــال الكراهيـــة و ــن مجيـ ــة مـ ــزاحلمايـــة الكافيـ ــنالتمييـ ــة عـ ــراه النامجـ  والتخويـــف واإلكـ

صورة األديان وعن التحريض على الكراهية الدينية عموما، وعلـى اختـاذ مجيـع التـدابري تشويه
،اخلاصـة ـاحترام مجيع األديان واملعتقـدات وفهـم منظومـات القـيماملمكنة لتعزيز التسامح وا

كمل أنظمتــها القانونيــة باســتراتيجيات فكريــة وأخالقيــة ملكافحــة الكراهيــةستوعلــى أن تــ
 والتعصب الدينيني؛

، مبـن فـيهمالعمـوميني وظفنيامل مجيع الدول على كفالة قيام مجيعحتث أيضا - ١٧ 
أثنـاء أدائهـميفني والعسكريون وموظفو اخلدمة املدنيـة واملعلمـون،أعضاء هيئات إنفاذ القوان
بصرف النظـر عـن أديـام ومعتقـدام املختلفـة وعـدم التمييـزالناسمهامهم الرمسية، باحترام

تــدريب الزم  أومعتقــدهم وضــمان تــوفري أي تثقيــف  أوبــني األشــخاص علــى أســاس دينــهم
 ومناسب هلم؛

تشويه صورة األديان والتحريض علـى الكراهيـةاهضةمن على ضرورةتشدد - ١٨ 
د احمللـييعلى كل من الـصعاإلجراءاتالدينية عموما، عن طريق وضع استراتيجيات وتنسيق

، وحتـث مجيـع الـدول علـى كفالـةالتوعيـةالتثقيـف ومـن خـاللوالوطين واإلقليمـي والـدويل،
ون ويف املمارسـة العمليـة، مبـا يفتكافؤ الفرص يف حصول اجلميع على التعلـيم، مبوجـب القـان

 فـرص الـتعلموإتاحـةذلك حصول مجيع األطفال، إناثا وذكورا، على التعليم االبتدائي اـاين
 دون،، على أسـاس احتـرام حقـوق اإلنـسان والتنـوع والتـسامح للبالغنيف مدى احلياةيوالتثق
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ريهــا تفــضي إىل الفــصلغ  أو والكــف عــن اختــاذ أي تــدابري قانونيــة،متييــز مــن أي نــوع كــان
 العنصري فيما يتعلق بااللتحاق باملدارس؛

أن تبذل قصارى جهدها، وفقا لتشريعاا الوطنيـة وطبقـاجبميع الدوليب - ١٩ 
التـامنيضمان االحتـرام واحلمايـةلـ، والقانون اإلنـساين الـدويلللقانون الدويل حلقوق اإلنسان

يف احلـاالت الـيت تكـونلدينية، وأن تتخذ تـدابري إضـافيةلألماكن واملواقع واملزارات والرموز ا
 التخريب؛  أوعرضة للتدنيسفيها

للتــرويج لثقافــة بــاتمع الــدويل أن يــشجع علــى إجــراء حــوار عــاملييــب - ٢٠ 
تنـوع األديـانوعلـى مجيـع املـستويات علـى أسـاس احتـرام حقـوق اإلنـسانالتسامح والسالم

ــدول وا ــدات، وحتــث ال ــةواملعتق ــات الديني ــدينيني واهليئ ــاء ال ــة والزعم ــات غــري احلكومي ملنظم
 ووسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية على دعم هذا احلوار وتشجيعه؛

 االحترام العـاملي جلميـع القـيميعززلس حقوق اإلنسان أنينبغي  ه أنتؤكد - ٢١ 
 طائفـة على كراهيـة أفـراد أيالدينية والثقافية والتصدي حلاالت التعصب والتمييز والتحريض

ــن، وكــذلك الوســائل أو ــة بمعتنقــي أي دي توحيــد اجلهــود الدوليــة يف ســبيل مكافحــةالكفيل
 اإلفالت من العقاب على ارتكاب أعمال نكراء كهذه؛

 حلقـوق اإلنـسانةالسامياألمم املتحدة ة ا مفوضت باملبادرة اليت قامترحب - ٢٢ 
ــبــشأن حريــة التعــبري والــيت عقــدت مــؤخرالخــرباءدراســية لال احللقــةفيمــا يتعلــق ب دعوة إىلال

ــز ــى التميي ــضا عل ــشكل حتري ــيت ت ــة ال ــة الديني ــداء  أوالكراهي ــشرين٣ و٢يفالعنــف  أوالع  ت
 هذه املبـادرة ـدفستفادة من مواصلة االة الساميةفوضامل، وتطلب إىل٢٠٠٨أكتوبر/األول

عـن وضـع صـور العواقـب النامجـةولتحـريضمنع مجيـع أشـكال ا ملموسة يفبصورةاإلسهام
 ولئـك األفـراد وجمتمعـامألحقـوق اإلنـسانعلىمعتنقيهااملعتقدات و  أوألديانلمنطية سلبية
 ؛ى أشكال التحريض هذهوالقضاء عل

فوضــة الــسامية مــن أجــل تعزيــز جوانــبامل بــاجلهود الــيت تبــذهلاحتــيط علمــا - ٢٣ 
التعليميـة، وال سـيما الربنـامج العـاملي للتثقيـف يف جمـالحقوق اإلنـسان وإدراجهـا يف الـربامج

، ويـب)١٥(٢٠٠٤ديـسمرب/ كـانون األول١٠ اجلمعية العامة يفهحقوق اإلنسان الذي أعلنت
 :يلي ما يز علىـباملفوضة السامية مواصلة تلك اجلهود مع الترك

 التنوع الديين والثقايف؛وكذلكإسهامات،منالثقافاتما تقدمه )أ( 

_______________

 . ألف وباء٥٩/١١٣انظر القرارين )١٥(
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واملنظمات اإلقليميـةالتعاون مع هيئات منظومة األمم املتحدة األخرى املعنية )ب( 
تــشجيع احلــوار بــني احلــضارات وتعزيــز فهــمتــستهدفوالدوليــة يف عقــد مــؤمترات مــشتركة

 مكتـبخباصـةالطابع العاملي حلقوق اإلنسان وإعمال هذه احلقوق علـى خمتلـف املـستويات، و
امي املعـين بتحـالف احلـضارات والوحـدة املكلفـة داخـل األمانـة العامـةممثل األمم املتحـدة الـس

بالتعامــل مــع خمتلــف الكيانــات يف منظومــة األمــم املتحــدة وتنــسيق إســهامها يف هــذه العمليــة
 احلكومية الدولية؛

يف دورا الرابعـة والـستني العامةاجلمعيةأن يقدم إىل العاماألمني إىلتطلب - ٢٤ 
عن احتمال وجود تـرابط بـني تـشويه صـورة األديـانمبا يف ذلك ،يذ هذا القرارتقريرا عن تنف

 .والزيادة املفاجئة يف التحريض والتعصب والكراهية يف أحناء كثرية من العامل
 ٧٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨
 


