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 والستونرابعة الدورة ال
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧١البند 

ان، ـمسائل حقوق اإلنس  : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
 وقـــالتمتع الفعلي حبق   مبا يف ذلك الُنهج البديلة لتحسني     

     اإلنسان واحلريات األساسية
 القضاء على مجيع أشكال التعصب الديين    

 
 ممذكرة من األمني العا  

 
ــذي           ــت ال ــر املؤق ــة التقري ــة العام ــضاء اجلمعي ــل إىل أع ــأن حيي ــام ب ــني الع ــشرف األم يت
ر، املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبريــة الــدين أو املعتقــد، عمــال بقــرار اجلمعيــة  ـيــأمســاء جاهاجن قدمتــه
 .٦٣/١٨١العامة 
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  دلدين أو املعتقملقررة اخلاصة املعنية حبرية ااملقدم من االتقرير املؤقت   

    

  موجز  
تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد هذا التقرير إىل اجلمعية العامة عمـال                 
لألمنـاط العامـة املنبثقـة     مـوجزا    استعراضـا عامـا      أوالًيف التقريـر    تقدم  هي  و. ٦٣/١٨١بقرارها  

  .عن الوالية ومسائل أخرى مثرية لالهتمام
مبــن فــيهم األشــخاص العرضــة للـضرر،  علــى حالـة  بعـد ذلــك  اصــة وتركـز املقــررة اخل   

وأبنـاء    واملـشردون داخليـا، واألطفـال،      ،احملرومون مـن حريتـهم، والالجئـون، وطـالبو اللجـوء          
 واملهــاجرون، فيمــا يتعلــق بقــدرهتم ،الدينيــة واللغويــة واألقليــات األقليــات القوميــة أو العرقيــة،

  .بال قيوداملعتقد على ممارسة حقهم يف حرية الدين أو 
وتقـدم املقــررة اخلاصــة استعراضــا عامــا لألنـشطة الــيت جــرى االضــطالع هبــا يف إطــار    

الوالية منذ تقدمي تقريرهـا الـسابق للجمعيـة العامـة، مبـا يف ذلـك االتـصاالت مـع احلكومـات،                      
ــة، واملــشاركة يف املــؤمترات واالجتماعــات  و ــارات القطري  فــضال عــن تطبيــق املنظــورات   ،الزي
  .جلنسانية يف عملية إعداد التقاريرا

وتــضع املقــررة اخلاصــة  عــددا مــن االســتنتاجات والتوصــيات، ال ســيما فيمــا يتعلــق     
وتـشدد   .حبماية احلق يف حرية الدين أو املعتقـد ومنـع مـا يتـصل بـذلك مـن التمييـز والتعـصب                 

شكل يف حـد ذاهتـا   املقررة اخلاصة على أمهية االكتشاف املبكر ملؤشرات التعصب اليت قد ال تـ      
انتــهاكا حلقــوق اإلنــسان، ولكنــها قــد تــؤدى يف هنايــة املطــاف إىل التمييــز القــائم علــى الــدين   

  .املعتقد أو
 

 

 



A/64/159  
 

09-40867 3 
 

 
  احملتويات

الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض عام لألمناط واملسائل ذات األمهية بالنسبة للوالية  -ثانيا   

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قة عن الواليةاألمناط العامة املنبث  -ألف     
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلق يف إطار الواليةال مثاراألخرى القضايا   - بــــاء     

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العرضة للضررحالة األشخاص   - ثالثا   
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن من حريتهمواألشخاص احملروم  -ألف     
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن داخلياو اللجوء واملشردبون وطالئوالالج  - بــــاء     
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األطفال  - جيــم     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . لغويةالو دينيةال  القومية أو العرقية واألقلياتاتقلياأل أبناء  - دال      
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املهاجرون  - هـــاء     

١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة املضطلع هبا يف إطار الوالية  - رابعا   
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرسائل  -ألف     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القُطرية  - بــــاء     
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املشاركة يف املؤمترات واالجتماعات  - جيــم     
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنساينتطبيق منظور   - دال      

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  -خامسا   
  



A/64/159
 

4 09-40867 
 

 مقدمـة  - أوال 
واليـة املقـررة اخلاصـة املعنيـة         )١(١٩٨٦/٢٠أنشأت جلنة حقوق اإلنـسان، يف قرارهـا           - ١

ــدين أو املعتقــد  ــة ال ــراره   . حبري ــسان يف ق ــهى جملــس حقــوق اإلن ضــرورة أن إىل  )٢(٦/٣٧ وانت
وتـشجيعه وإعمالـه   احلـق يف حريـة الـدين أو املعتقـد        ايـة يف مح باسـتمرار   ملقـررة اخلاصـة     تسهم ا 

ثالثـة  مـدهتا    اختـذ قـرارا بتمديـد واليـة املقـررة اخلاصـة لفتـرة أخـرى                  ، ولذا على الصعيد العاملي  
 إىل املقـررة اخلاصـة أن تقـدم تقريـرا مؤقتـا             ٦٣/١٨١وطلبت اجلمعية العامة يف قرارهـا        .أعوام

ستني وقـررت أن تنظـر يف مـسألة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                 إىل اجلمعية يف دورهتا الرابعة وال     
ــز ”  يف إطــار بنــد جــدول األعمــال املعنــون  ،التعــصب الــديين يف دورهتــا الرابعــة والــستني   تعزي

 .“حقوق اإلنسان ومحايتها

ــسان،       و  - ٢ ــوق اإلن ــة حق ــة إىل جلن ــسابقة املقدم ــا ال ــررة اخلاصــة يف تقاريره أوجــزت املق
 هــاإطاراليتــها ووق اإلنــسان اختــصاصات وأســاليب عمــل و   واجلمعيــة العامــة وجملــس حقــ   

وهي حتدد باستمرار جمـاالت االهتمـام وأسـاليب العمـل مـن أجـل الوفـاء بوالياهتـا                . )٣(القانوين
اجل حـق األفـراد يف حريـة الــدين    أن الواليـة تعــ ربز ن تـ أوتــود املقـررة اخلاصـة    .علـى حنـو فعـال   

 ما تتطلب منها التعامـل أيـضا مـع احلقـوق اجلماعيـة           املعتقد، بيد أن خصوصية الوالية كثريا      أو
الدينيــة والطوائــف وتتـسم العالقــة بــني الدولــة  . املخولـة للطوائــف الدينيــة أو أصــحاب العقائــد 

ويف هـذا الـصدد،      . وتعاجل املقررة اخلاصة هذه املـسألة يف خمتلـف احلـاالت والظـروف             ،بالتعقد
 ، وااللتـزام بالتـدخل   ،لتظـل حمايـدة مـن ناحيـة       م بالصعوبات اليت تواجههـا احلكومـات        تسلّهي  

أصـحاب العقائـد، باألفعـال أو االمتنـاع         الدينيـة أو    الطوائـف    عنـدما تنتـهك      ،من ناحية أخرى  
وتود املقررة اخلاصة أن تؤكـد علـى       .لآلخريناملخولة  احلقوق واحلريات األساسية    عن الفعل،   

و املعتقد، على سبيل املثـال فيمـا يتعلـق    حلكومات حنو حرية الدين أدى اااللتزامات األساسية ل  
والطوائـف  وينبغي للحكومات وضع سياسات استباقية حلماية األفـراد          .باملساواة وعدم التمييز  

وباإلضافة إىل ذلك، فالدول ملزمة بـأن حتظـر بالقـانون أيـة دعـوة               . أو أصحاب العقائد  الدينية  
 .العنف حتريضا على التمييز أو العداوة أوإىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل 

__________ 
 الفـصل ، )E/1986/22(، ٢٢، امللحـق رقـم   ١٩٨٦الوثائق الرمسية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،    انظر   )١(  

  .ألفالفرع ثاين، ال
، األول الفـصل    ،)A/63/53( ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الثالثـة والـستون، امللحـق رقـم                انظر    )٢(  

  .الفرع ألف
  ).A/HRC/10/8  و A/60/399 وE/CN.4/2005/61 نظر على سبيل املثالا  )٣(  
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ن وعملية العوملة املستمرة أيضا سلسلة من التحـديات         ول القرن احلادي والعشر   يشكّّو  - ٣
وتشمل هذه التحديات، على سبيل املثـال، اسـتغالل          .اجلديدة يف سياق حرية الدين أو املعتقد      

ــديين       ــشر التعــصب ال ــراض سياســية ون ــة ألغ ــدات الديني ــب والاملعتق ــق   قوال ــة عــن طري النمطي
ويبدو أن املسائل األخرى الـيت يثـور حوهلـا اجلـدل تتمثـل          .التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات  

اجلماعـات الدينيـة يف إطـار املـساعدات اإلنـسانية      إدخـال  احلركات الدينية اجلديـدة و    ظهور  يف  
قـررة اخلاصـة بأنـشطة قـد        واستنادا إىل هذه اخللفية، تـضطلع امل       .يف حاالت األزمات  اليت تقدم   

وتؤدي أنشطة الوقاية واحلماية دورا جوهريـا يف التـصدي       .احلمايةالوقاية و تدور حول مبادئ    
  .واليتهامن حماور للتعصب الديين وسيظل اجلانبان يشكالن على حد سواء حمورا 

سائل وتقدم املقررة اخلاصة يف هذا التقرير استعراضـا عامـا مـوجزا لألمنـاط العامـة واملـ                   - ٤
ألشـخاص العرضـة للـضرر،      تنـاقش حالـة ا    هـي   و ).الثـاين الفصل  (ذات األمهية بالنسبة لواليتها     

وعــالوة علــى ذلــك، ). الفــصل الثالــث (٦٣/١٨١علــى النحــو املــبني يف قــرار اجلمعيــة العامــة 
تقدم املقررة اخلاصة استعراضا عاما لألنشطة اليت جرى االضطالع هبا منذ أن قـدمت تقريرهـا           

وختتــتم تقريرهــا بوضــع عــدد مــن االســتنتاجات   ).الفــصل الرابــع( ق إىل اجلمعيــة العامــةالــساب
  .)الفصل اخلامس(ألشخاص العرضة للضرر والتوصيات، وال سيما فيما يتعلق با

  
 استعراض عام لألمناط واملسائل ذات األمهية بالنسبة للوالية -ثانيا  
  األمناط العامة املنبثقة عن الوالية -ألف  

 فـضال عـن     ،املعتقـد  وأحددت املقررة اخلاصة خمتلف أمناط انتـهاكات احلـق يف الـدين               - ٥
ومثـة عـدد   . اء ممارسـات التعـصب الـديين    عاجلت على حنو بنّ   واحلكومات  اليت اختذهتا   بادرات  امل

من املواضيع املشتركة تود املقررة اخلاصـة أن تـسلط عليهـا الـضوء بـشكل مـوجز، اسـتنادا إىل                    
 والنــداءات العاجلــة ،قطريــة الــيت قــام هبــا املكلفــون بواليــات، ورســائل االدعــاءات الزيــارات ال

 والبحــث ،املرســلة إىل احلكومــات، واملعلومــات األخــرى الــواردة مــن منظمــات اجملتمــع املــدين
  .الواليةيف إطار املتواصل 

تمييـز  أعـضاء األقليـات الدينيـة الـذين يعـانون مـن ال            يف   يؤثر سـلبا     واضح ومثة منط عام    - ٦
 أفرادهـا   وممارسات الدولة، اليت تؤدي أحيانا إىل تعرض بعـض        اتمن خالل السياسات، والتشريع   

حينمـا تـستهدف   عرضـتهم للـضرر   وتتفـاقم   .لالحتجاز التعسفي والقتل خارج نطـاق القـانون  
وباإلضـافة   .احلكومات األقليات الدينية عن طريق تسجيل األمسـاء والتـدقيق يف هـؤالء األفـراد               

 الـدول، مـن غـري   جهـات  علـى يـد   رتكب ضدهم أعمال العنف والتهديد ذلك، فكثريا ما تُ  إىل  
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دون رد مناسب من سـلطات الدولـة    إما من مجاعات دينية خمتلفة أو من داخل نفس اجلماعة،        
  .على ذلك

 فـضال عـن الـذين    ،عقيدهتماملعتدلون يف ن يف الرأي أو ببساطة    وويتعرض أيضا املخالف    - ٧
ــة أال يعتنقــون ــدةي ــة األخــرى    ، عقي ــة ومــن الطوائــف الديني ــهم الديني  ، إىل مــشاكل مــن طائفت

املوحــدين وامللحــدين وتــود املقــررة اخلاصــة أن تؤكــد مــن جديــد أن   .يتعرضــون للتــهميش أو
 فضال عـن أولئـك الـذين ال يعتنقـون أي ديـن، يـؤدون دورا                 ،غري التوحيدية وأصحاب األديان   

وهـي تـود أن تـسلط الـضوء علـى جتميـع             . ةيـ لعـشرين التعدد  يف بناء جمتمعات القرن احلـادي وا      
ممت لتمـد أفـراد الـشرطة مبعلومـات         صُـ ة جيـدة    التنوع الديين بوصفه ممارسـ    مرجعي عن   دليل  

عــن خمتلــف األديــان واملعتقــدات يف بلــد معــني، وتــشرح بطريقــة دقيقــة وغــري منحــازة تنــوع      
  .وخصوصيات خمتلف الطوائف الدينية

 ٣٤-١٨نظـر الفقـرات     ا( يف مجيع أحناء العـامل       ة من الفئات الضعيف   ميكن حتديد عدد  و  - ٨
جهـات  وتـستغلهم   فعلى سبيل املثال، جرى تلقني الكثري من األطفـال التعـصب الـديين               ).أدناه
 . أو ضـد أنفـسهم باسـم الـدين         ،ألغـراض ارتكـاب العنـف ضـد آخـرين         الـدول   غـري   مـن    ةمعين

ر اليت تتحدث عن الـدعوة إىل الكراهيـة الدينيـة وإزاء            ويساور املقررة اخلاصة القلق إزاء التقاري     
مــر الــذي اســتغالل األطفــال بــشكل منــهجي ومــنظم لتحقيــق أغــراض اجلماعــات املتطرفــة، األ

ومن األمهيـة مبكـان أن      . يبدو أن سلطات الدولة قد غضت الطرف عنه لفترة طويلة من الزمن           
كـرة لكفالـة حـصول مجيـع األطفـال      تبحث الدول واملؤسسات التعليمية عـن اسـتراتيجيات مبت      

 مع حصوهلم على تعليم ذي نوعيـة جيـدة يـشجع    ،املعتقد وأعلى معلومات بشأن حرية الدين  
  .التفاهم واالحترامتبادل على التسامح، و

طبيعة التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات، من قبيل املدونات ومواقـع املناقـشة           إىل  ونظرا    - ٩
وقـد أُحيطـت     .عـدا عامليـا إضـافيا     عض مظـاهر التعـصب الـديين بُ       على اإلنترنت، فقـد أصـبح لـب       

دينيـة أو أصـحاب   الطوائـف   أصـبح فيهـا بعـض ال      املقررة اخلاصـة علمـا باحلـاالت العديـدة الـيت            
أقـصى درجـات التحـريض       و وجهة نظر الهوتية حبتة   تراوح ما بني    هدفا لتحليل نقدي    العقائد  

وتوجه هـذه األشـكال مـن التعـبري حنـو كـثري              .يةدينمجاعة  على العنف أو الكراهية ضد أعضاء       
ويف هذا الـسياق،    . م أو عمره  ممن الطوائف الدينية وأصحاب املعتقد بغض النظر عن حجمه        

ــان الكــربى جيــذب الكــثري مــن        ــرغم مــن أن نقــد األدي ــه علــى ال الحظــت املقــررة اخلاصــة، أن
لصغرى متـر دون اهتمـام      االهتمام، فإن حاالت عديدة من التحريض على العنف ضد األديان ا          

احلـق يف حريـة الـدين       إعمـال   وباإلضافة إىل ذلك، فهي تود أن تؤكد مـن جديـد أن              .)٤(ذكرُي
__________ 

  .٢٤، الفقرة A/HRC/2/3انظر   )٤(  
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حقوق اإلنـسان األخـرى بـشكل كامـل، مبـا يف ذلـك احلـق يف حريـة                   يتطلب إعمال   املعتقد   وأ
  .)٥(تكوين اجلمعيات أو احلق يف حرية التعبري

ــو  - ١٠ ــضا ا تلقّ ــشريعات    ت املقــررة اخلاصــة أي ــسياسات والت ــأن ال ــد مــن االدعــاءات ب لعدي
يف  ا سـلبي اتـأثري أحدثت، وال تـزال ُتحـدث،      الرامية إىل مكافحة اإلرهاب     الوطنية  واملمارسات  

بعينـها، مـن    مجاعـات   املستهدف  ويبدو أن    .املعتقد يف مجيع أرجاء العامل     وأالتمتع حبرية الدين    
يف حـني   و .أو عرقيـة أو دينيـة معينـة       قوميـة   مجاعـات    أفراداملهاجرين، أو طاليب اللجوء أو      قبيل  

ن املقـررة اخلاصـة تـود أن تؤكـد أن     إأن احلكومات ملزمـة باختـاذ تـدابري ملكافحـة اإلرهـاب، فـ        
احلكومات جيب عليها أيضا كفالة امتثال تدابري مكافحة اإلرهاب اللتزاماهتـا مبوجـب القـانون               

جــئني والقــانون  لالّلــدويل قــانون اال و،نــسانالــدويل، وال ســيما القــانون الــدويل حلقــوق اإل    
  .اإلنساين الدويل

 آخر يستهدف أماكن العبـادة وغريهـا مـن املبـاين            اوعالوة على ذلك، يبدو أن مثة منط        - ١١
ــة أفــادت بوقــوع التقــارير الــيت عــن قلقهــا إزاء املقــررة اخلاصــة تعــرب و .أو املمتلكــات الديني

وتـشكل اهلجمـات     .نيس املقـابر وإخـراج اجلثـث      علـى أمـاكن العبـادة، وتـد       متكـررة   هجمات  
فحـسب   انتـهاكا لـيس      ، يف كثري من احلـاالت     ،وغريها من القيود املفروضة على أماكن العبادة      

لون الطائفـة املرتبطـة   عـة مـن األفـراد يـشكّ    احلقـوق مج أيـضا  بل  األديان،  حلق فرد من أصحاب     
 بـشأن محايـة   ٥٥/٢٥٤ العامـة  اجلمعيـة  وتود املقـررة اخلاصـة أن تـشري إىل قـرار       . باملكان املعين 

تـشيع ثقافـة التـسامح واحتـرام         املواقع الدينية، الذي شجعت فيه اجلمعية مجيع الـدول علـى أن           
  .تعدد األديان واألماكن الدينية، اليت متثل جانبا هاما من جوانب التراث املشترك للبشرية

  
  قلق يف إطار الواليةال مثاراألخرى القضايا   - باء  

قلـق يف إطـار   مثـار ال األخـرى  تسلط الضوء على بعض القـضايا     أن  تود املقررة اخلاصة      - ١٢
واليتها، وهي قضايا يبـدو أهنـا أكثـر شـيوعا يف منـاطق أو بلـدان حمـددة حـىت وإن مل تكـن قـد                  

يف  ،، دعـا جملـس حقـوق اإلنـسان        يف هذا الـصدد   و. يف مجيع أحناء العامل   تشكل أمناطا مشتركة    
حتديــد العقبــات القائمــة واملــستجدة الــيت حتــول دون التمتــع إىل  ة اخلاصــةقــرر امل،٦/٣٧قــراره 

  . وتقدمي توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات،باحلق يف حرية الدين أو املعتقد
لطوائـف الدينيـة بطريقـة      ليف بعض الدول، إجراءات التسجيل احمللية       تطبق السلطات   و  - ١٣

ويبـدو أن  .  يف حرية الدين أو املعتقـد تلك الطوائفليا حق أفراد  ، وهي بذلك، تقيد عم    متييزية
 ،، هــي الــسائدة يف عــدة بلــدان تقــع يف منــاطق خمتلفــة املــذكورةإجــراءات التــسجيل التمييزيــة 

__________ 
  .٤١ الفقرة ،املرجع نفسه  )٥(  
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تــود املقــررة و. اختلفــت درجــة القيــود املوضــوعة دون مــربر علــى حريــة الــدين أو املعتقــد وإن
ين أو املعتقد ليست قصرا على أفراد الطوائـف الدينيـة    أن تؤكد من جديد أن حرية الد ةاخلاص

باكتساب الشخـصية القانونيـة     قد ال يكون مناسبا إال فيما يتعلق        التسجيل  ذلك   وأن   ،املسجلة
  .املتصلة بذلكواالستحقاقات 

أشـكال   عـددا مـن القيـود املفروضـة علـى          ة اخلاص ة املقرر توعالوة على ذلك، الحظ     - ١٤
رأس ارتـداء مالبـس أو أغطيـة      كتلـك الـيت تتبـدى مـثال يف          الديين،  النتماء  التعبري عن ا  شىت من   

، بيد أن تلك القيـود      املرء يف اجملاهرة بدينه أو معتقداته     حرية   وجيوز أن تفرض قيود على       .مميزة
ــانون جيـــب أن حيـــددها  ــرورية حلالقـ ــام،   وأن تكـــون ضـ ــام العـ ــة أو النظـ ــة الـــسالمة العامـ مايـ

املقـــررة ويـــساور .  األساســـيةموحريـــاهت آلخـــرينا أو حقـــوق ،امـــةاآلداب الع وأالـــصحة،  وأ
يف عدة أحنـاء مـن العـامل مينعـون مـن الظهـور       بالديانات  الكثريين من املؤمنني    قلق ألن الاخلاصة  

بينمـا جيـرب    ،  الدينيـة مـن خـالل إبـراز الرمـوز         بالشكل الـذي يريـدون اإلعـالن بـه عـن هويتـهم              
ويتمثــل اهلــدف األساســي يف . وز دينيــة معينــة عالنيــةإبــراز رمــ علــى أخــرىآخــرون يف بلــدان 

اإلجيابية يف الدين أو املعتقد من قبيل إبراز الرموز الدينيـة طوعـا، واحلريـة               رية  احلمحاية كل من    
  . السلبية يف عدم اإلجبار على إبراز الرموز الدينية

دون مــربر يف وباإلضــافة إىل ذلــك، يــساور املقــررة اخلاصــة القلــق إزاء تــدخل الــدول    - ١٥
ومـثال عنـدما تفـرض الـسلطات الرقابـة      تدريس التعاليم الدينية ونشر اإلصدارات ذات الـصلة،    

وعـالوة علـى ذلـك، جيـرى تقلـيص          . على خطب القادة الدينيني وتتابعها، بـل وتتـوىل كتابتـها          
حريــة تــدريب القــادة املناســبني، أو تعيينــهم أو انتخــاهبم أو ترشــيحهم خلفــا لغريهــم يف بعــض  

القـضاء علـى مجيـع أشـكال التعـصب والتمييـز            مـن إعـالن     ) ز (٦البلدان، وهو انتـهاك للمـادة       
  .١٩٨١ لعام القائمني على أساس الدين أو املعتقد

 يف بعـض الـدول مـصدرا آخـر     االستنكاف الضمريي عن أداء اخلدمة العـسكرية   وميثل    - ١٦
ن اخلدمـة العـسكرية     مـ قوانينـها    الـيت تعفـي   الـدول   ة بتزايـد عـدد       اخلاصـ  ةرحب املقرر ت و .للقلق

حتظـر أداء اخلدمـة العـسكرية    أو غريهـا    معتقـدات دينيـة     يعتنقـون فعـال     اإللزامية املواطنني الذين    
 بيد أن بعـض     .خدمة وطنية بديلة  عن أداء اخلدمة العسكرية اإللزامية بأداء       تستعيض  واإللزامية  

الــذين ينطبــق علــيهم علــق بتحديــد تنطــوي علــى إشــكاليات فيمــا يتالتــشريعات احملليــة ال تــزال 
إجراء اسـتعراض شـامل هلـذه       بـ  ة اخلاصـ  ةوصـي املقـرر   وت. وشروط ذلـك   الستنكاف الضمريي ا

  .امتثاهلا للمعايري الدولية وأفضل املمارساتمدى  حيثالقوانني من 
ضــطهاد بــل االللجــزع أيــضا التمييــز ومــن املــشاكل القائمــة يف بعــض البلــدان واملــثرية   - ١٧

القـانون الـدويل    أن  الرغم مـن    بـ  ، وذلـك    دينـهم يتحولـون عـن     األفـراد الـذين     ض لـه    الذي يتعر 
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 هغري دينـ  الفرد يف أن ي   شمل حرية   توالدين  ضمري  نص على أن حرية الفكر وال     يحلقوق اإلنسان   
شري إىل تـ أن ة  اخلاصـ ةاملقـرر وتـود  . )٧(، وحرية اعتنـاق أي ديـن أو معتقـد خيتـاره       )٦(هأو معتقد 

حريـة كـل     اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان أن            فيـه  ، الذي الحظـت   )١٩٩٣ (٢٢ عامالتعليق  ال
إنسان يف أن يكون لـه أو يعتنق أي دين أو معتقـد تنطـوي بالـضرورة علـى حريـة اختيـار ديـن                 
أو معتقد، وهي تشمل احلق يف التحول من دين أو معتقد إىل آخر أو يف اعتنـاق آراء إحلاديـة،    

  .)٨(فاظ بدينه أو معتقدهفضالً عن حق املرء يف االحت
  

  العرضة للضررحالة األشخاص   -ثالثا   
مــع القلــق حالــة األشــخاص  أهنــا تــدرك  ٦٣/١٨١يف قرارهــا أوردت اجلمعيــة العامــة   - ١٨

 واملـشردون   ، وطـالبو اللجـوء    ، والالجئـون  ،العرضة للـضرر، مبـن فـيهم احملرومـون مـن حريتـهم            
ــا ــال،داخليـ ــة  ، واألطفـ ــات الوطنيـ ــاء األقليـ ــة وأبنـ ــة ، أو العرقيـ ــات الدينيـ ــة، واألقليـ  ، واللغويـ

. ال قيـود  ممارسة حقهم يف حرية الدين أو املعتقـد بـ         دى قدرهتم على    واملهاجرون، فيما يتعلق مب   
 األشــخاص  حالــة،ة املنوطــة هبــاواليــاليف إطــار  بعجالــة ،أن حتلــل أدنــاهتــود املقــررة اخلاصــة و
  .عرضة للضررال
  

  ريتهمن من حواألشخاص احملروم  - ألف  
للجـــزع عـــن مـــثرية يف الـــسنوات اخلمـــس املاضـــية، تقـــارير ، ة اخلاصـــةاملقـــررت تلقـــ  - ١٩

ــة يعتقلــون وحيتجــزون األشــخاص الــذين  ــة اســتنادا إىل بــسبب معتقــداهتم الديني  ،قــوانني متييزي
لقــائمني علــى إنفــاذ مــن ا أو نتيجــة حتيــز كــبري ،الواجبــةالقانونيــة حبرمــاهنم مــن اإلجــراءات  أو

وتلقــت أيــضا تقــارير مــثرية للقلــق عــن انتــهاكات يــدعى أهنــا  . ضــد األقليــات الدينيــةالقــوانني 
فهـم  . حصلت حبق األشخاص احملرومني من احلرية يف ممارسة شعائر دينـهم أو معتقـدهم حبرّيـة    

تعرضـهم  جيدون أنفسهم يف حالة تقوى فيها احتماالت تعرضـهم للـضرر ويـصبح مـن الـسهل                
 يف دورهتـا  ، اخلاصـة بالتفـصيل يف تقريرهـا إىل اجلمعيـة العامـة         وقـد عرضـت املقـررة     . ةضايقللم

  . عليهامبوجب واليتها واملعايري الدولية الساريةاملبلغة بعض احلاالت ، )٩(الستني

__________ 
  ١٨ملادة ا ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  )٦(  
  .١، الفقرة ١٨املادة  ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  )٧(  
اجمللـد األول،   ،  )A/48/40(،  ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربعـون، امللحـق رقـم             انظر    )٨(  

  .٥الفقرة  ،املرفق السادس
  .٩١-٦٩، الفقرات A/60/399انظر   )٩(  
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 جيـب احترامهـا ومحايتـها       لألشخاص احملرومني من حريتـهم    املخولة  قوق الدينية   احلإن    - ٢٠
كـذلك   و ، أن تفـضي ظـروف احتجـاز حمـددة         ذلك أن هناك خطرا حقيقيا يف     . على حنو كامل  

 إىل تقييــدات ال مــربر هلــا حتــد مــن فــرص ممارســة ،ســلطات الــسجونتتبعهــا سياســيات حمــددة 
وقد شددت جلنـة حقـوق اإلنـسان علـى أن           . سرا أو علنا  احملتجزين لشعائر دينهم أو معتقدهم      

يتمتعـون حبقـوقهم    يظل األشخاص اخلاضعون بالفعل لبعض القيـود املـشروعة، مثـل الـسجناء،              
وينبغـي  . )١٠(يتمشى مع الطابع احملـدد للقيـود      مبا  يف اجملاهرة بدينهم أو معتقدهم إىل أقصى حد         

مـشاورة  وعدم إرغـامهم علـى    رجال الدين املؤهلني،    رؤية  بإمكانية  السماح أيضا للمحتجزين    
ــدين   ــك  رجــل ال ــوا يف ذل ــا مل يرغب ــك،   .إذا م ــى ذل ــالوة عل ــسلط   ع ــستعمل ال ــي أال ت ات ينبغ

ــأي ــزاع          ب ــك النت ــة ضــدهم، كــأن يكــون ذل ــدات احملتجــزين الديني ــن األحــوال معتق حــال م
  .معلومات منهم

متثـل  إنـسانية حتتـرم كرامتـهم       معاملة  مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم      معاملة  إن    - ٢١
 كـالتمييز  ، كـان دون متييـز مـن أي نـوع    تطبيقهـا    وجيب   ،قاعدة جوهرية وواجبة التطبيق عامليا    

يف شـكل    كانـت    واءسـ ؤكـد أن خمـاطر التمييـز،        تأن  ة   اخلاصـ  ةاملقـرر وتـود   . الدينى أساس   عل
تتعــاظم كــثريا يف الظــروف احملجوبــة عــن األنظــار  مؤســسي، أو مــن خــالل ممارســات متييزيــة، 

ــسلطات املعنيــة مــسؤولية ضــمان    وتقــع علــى  . احتجــازداخــل مرفــق   أال يتعــرض للتمييــز  ال
ي جتــاوزات حمتملــة، ينبغــي أن أل ا ومنعــ.ليــة مــن األقليــاتمــن أبنــاء أقســجني أو موظــف  أي

  .للشكاوىفعالة آليات وإحالل  ،مكثفةعامة رقابة لمرافق االحتجاز تكفل الدول خضوع 
  

  ن داخلياو اللجوء واملشردبون وطالئوالالج  - باء  
ــار ال  - ٢٢ ــة وردت يف إطـ ــضرر    واليـ ــة للـ ــخاص العرضـ ــة األشـ ــن حالـ ــات عـ ــضا معلومـ أيـ
لالجئني وطاليب اللجوء واملشردين داخليـا الـذين فـروا          املخولة  حبرية الدين واملعتقد    خيتص   مافي

 تعريف الالجـئني    أننه يف حني    تالحظ املقررة اخلاصة أ   و. )١١(من ديارهم أو طردوا من بلدهم     
ــه مــا يــربره مــن   ’’إىل يــشري الالجــئني ركــز  املتعلقــة مب١٩٥١الــوارد يف اتفاقيــة عــام   خــوف ل

ــسببالتعــرض لالضــطه  ــِدين [...] اد ب ــه ‘‘ال ــدو أن الن ــا كــبريا  ة ختتلــف بعــج املتو، يب اختالف
. يف هـذا الـسياق     ‘‘ااضـطهاد  ’’يـشكل الـذي   و عنـد حتديـد مـا        ، أ ‘‘لدينا’’تطبيق مصطلح    يف

علـى  يلقـون   اللجـوء   مـنح حـق     مقـرري    تقـارير تـشري إىل أن بعـض          ة اخلاصـ  ةاملقـرر ت  تلقـ وقد  
. مــدى متــسكهم بالــديناحلجــة الختبــار قليلــة ها أو أســئلة مــشكوك يف وجاهتــطــاليب اللجــوء 

__________ 
  .٨ه، الفقرة نفساملرجع   )١٠(  
  .٣١ و ٣٠، الفقرتان A/HRC/6/5 و A/62/280/Corr.1، و ٦٣-٣٨، الفقرات A/62/280انظر   )١١(  
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هذا الصدد، تود املقـررة اخلاصـة أن تـذكر بـأن خطـر التعـرض لالضـطهاد لـيس مقـصورا                       ويف
 ألن األفــراد رمبــا يتعرضــون كــذلك لالضــطهاد هم،علــى طــاليب اللجــوء العــارفني بتفاصــيل دينــ

  .بسبب معتقدات دينية تلصق هبم
أن مـنح حـق اللجـوء    مقـررو  تشدد علـى أنـه ينبغـي أال يتوقـع     أن ة   اخلاص ةاملقرروتود    - ٢٣

بلـداهنم األصـلية    سـرا يف    يتعبـدون   دينـهم أو    سـيخفون   أسـباب دينيـة     طاليب اللجوء اسـتنادا إىل      
مـن   ،مجاعيـا مـع اآلخـرين     إذ أن اجملاهرة بالدين أو املعتقد، علنـا و         .الضطهادجنب التعرض ل  تل

ال يتجـزأ مـن احلـق يف حريـة الـدين            هو جزء   مارسة والتعلم،   املوممارسة الشعائر و  خالل التعبد   
خيــار املهــرب أن مفهــوم تــساور املقــررة اخلاصــة الــشواغل نفــسها الــيت مؤداهــا    و.أو املعتقــد

اســتنادا إىل أحيانــا فيمــا يتعلــق بطلبــات اللجــوء  تكتنفــه املــشاكل بوجــه خــاص  الــداخلي رمبــا 
 عزل غري مستصوب جلماعات دينيـة يف منـاطق           وقد يفضي يف خامتة املطاف إىل      ،أسباب دينية 

  .حمددة يف بلداهنم األصلية
يف حالــة خــرى قــد تنــشأ خاصــة أمــشكلة هنــاك فيمــا يتعلــق حبريــة الــدين أو املعتقــد و  - ٢٤

الـذين يـسعون إىل احلـصول علـى         إىل البلـد    وصوهلم  بعد   يتحولون عن دينهم     األشخاص الذين 
لـدى  و. ضـطهاد يف بلـدهم األصـلي إذا مـا أعيـدوا إليـه         حق اللجوء إليه، مما جيعلـهم عرضـة لال        

الطلبــات تلــك صــدق مــدى ، كــثريا مــا تثــور الــشكوك بــشأن املــذكورةطلبــات اللجــوء تقيــيم 
رحيـل  الغري أن املقررة اخلاصة تود أن تؤكد من جديد أن اعتناق دين آخـر بعـد                 . ومصداقيتها

لـدين  اقـّيم سـلطات اهلجـرة اعتنـاق         خمتلـق، وينبغـي أن ت     اللجـوء   ينبغي أال يفهـم منـه أن طلـب          
  .مع مراعاة ظروف مقدم الطلب السابقة واحلاليةكل حالة على حدة، خر على أساس اآل
  

  األطفال  - جيم  
 وقـد  .املعتقد أو الدين حرية يف حبقهم يتعلق فيما للتضرر عرضة أيضا هم األطفال إن  - ٢٥

ــغ يف إطــار   ــةأُبل ــة أشــكال عــن الوالي ــة مــن خمتلف ــة املعامل ــيت التمييزي ــ ال ــ شأتن  اإلجــراءات نع
 اخلاصـة  املقـررة يـساور   و .الـدول  غـري  مـن  جهـات  فيهـا  تتـسبب  الـيت  احلـوادث  نوع احلكومية

 املقـررة  غـت ِلْبوأُ .بالـسحر  أسـرهم  تتهمهم الذين األطفال ضد والعنف املعاملة سوء إزاء قلقال
ــضا اخلاصــة ــ أي ــيت احلــاالت مــن عــدد نع ــه فيهــا ُزعــم ال ــال، اختطــاف مت أن ــى أطف  وجــه عل

 ،الــزواج علــى واربْجــأُو دينيــة،ال طــوائفهم غــري طوائــف أعــضاء، علــى يــد فتيــات الاخلــصوص
 أنـه  علـى  شددتـ  أن ودتـ  فهـي  الصدد، هذا ويف .مإرادهت ضد خمتلف دين اعتناق على وأُْرغموا

 ،)١٢(ارهيـ ختا مـن  معتقـد  أو ديـن  اعتنـاق  أو اختاذ يف حريته من حيد لقسر أحد تعريض جيوز ال
__________ 

  .٢ الفقرة، ١٨ املادة ،والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد  )١٢(  
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 جمـددا  عليـه  ديأكالت مت ما وحسب .)١٣(قانوين أثر هزواج أو طفلال طوبةخل يكون جيوز أن     الو
 االعتبـار  حمـل  تكـون  أن جيـب  للطفـل  عليـا ال املـصاحل  فـإن  الطفل، حقوق اتفاقية من ٣ ملادةا يف

  .باألطفال تتعلق اليت اإلجراءات مجيع يف األساسي
 تنـاول ت ألهنـا  خاصـة  معقدة، مسألة املعتقد أو لدينا حبرية املتعلقة الطفل حقوق وتظل  - ٢٦

 الطوائـف  عـن  فـضال  الـشرعيني  أمـره  يـاء ولأ أو والديـه  ختـص  قـد  أيـضا  ولكنـها  ،الطفل موقف
 يف الطفـل  حـق  علـى حقـوق الطفـل      اتفاقيـة  مـن  ١٤ املـادة  مـن  ١ الفقـرة  وتنص .املعنية الدينية
ــة ــدين حري ــد أو ال ــرة يف ال   .املعتق ــد مباش ــد التأكي ــرة وأعي ــادة  ٢فق ــن امل ــى ١٤ م ــوق عل  حق

 ،الوالـدين  وواجبـات  حقـوق  احتـرام  األطـراف  الـدول  من الفقرة تلك تقتضي حيث الوالدين،
 يف حقـه  ممارسـة  أجـل  مـن  لطفـل ل توجيـه ال تقـدمي  يف ،الـشرعيني  األمـور  االقتـضاء أوليـاء    وعند
  .لطفلا قدراتتطور  مع قستت بطريقة والدين والضمري الفكر حرية
 سـياق  ضـمن  “القـدرات تطـور   ” فهوممل  موجزا الًحتلي ُتْجرَي أن ةاخلاص ةاملقرر دووت  - ٢٧
 إىل احملليـة  القانونيـة  األحكـام  ختتلـف  املثـال،  سـبيل  فعلى .املعتقد أو الدين حرية يف الطفل حق
 معتقـد  أو ديـن  اعتنـاق  مـن  أنفسهم ألطفالا يتمكن مىت ريتقر يف باألهلية يتعلق فيما كبري حد

 أن ،بعـد  سـنوات  ١٠ سـن  يبلغـوا  مل الذين ،ألطفالل جيوز البلدان بعض فيف .ارونهخيت خمتلف
 احملكمـة  توافقـ  إذا أو ،التحـول  علـى  انافقـ يو الوالـدين  كال كان إذا أخرى ديانة إىل واتحولي

 الوطنيـة  القـوانني  بعض وُتظْهِر .الوالدين أحد من مقدم طلب على بناء ،تحولال على املختصة
 عامـا  ١٤ أعمـارهم  تتجاوز الذين ألطفالل ،ذلك على كمثالتداخلة فيجوز، حدودا عمرية م  

 أن فــوق مــاف  عامــا١٢ ســن مــن ،لاطفــلأل ميكــن الو ،أنفــسهمب الــديين انتمــائهم واقــرري أن
 قـوانني  حـدد وُت .ةبقاسالـ  ديانتـهم  نعـ  خمتلفـة  ديانـة  ظـل  يف التعليم على إرادهتم، ضد ،حيصلوا
  .الكامل الديين النضج بلوغل القانوين األدىن احلدباعتباره   عاما١٦ أو  عاما١٥ سن أخرى
ــ الــصدد، هــذا ويف  - ٢٨ ــة دوداحلــ مــن ذرحتــ أن ةاخلاصــ ةاملقــرر ودت ــ العمري  الــيت صارمةال
ــد ــذ ال قـ ــار يف تأخـ ــى ،االعتبـ ــو علـ ــل، حنـ ــضج كامـ ــور و النـ ــدراتتطـ ــلا قـ ــع يف لطفـ  مجيـ

 مــن ناضــجا الطفــل فيهــا عَتــربُي  حــاالتإىل صارمةالــ احلــدود هــذه مثــل ؤديتــ قــدو .احلــاالت
 حـاالت   إىل أو بعـد،  النـضج  سـن  يبلـغ  مل األمـر  واقـع  يف هأنـ  مـن  الرغم على ،القانونية الناحية

 تـدعو  ةاخلاصـ  ةاملقـرر  فـإن  وبالتـايل،  .الوقـت  لبعض حقوقه من بالفعل ناضج طفل فيها حرمُي
 ذلـك  وتـدعم  .الـة ح كـل ب ةاصـ اخل للظـروف  وفقـا ة،  حـد  علـى  حالـة  كليراعي   هنج اختاذ إىل
 ،للطفـل  تكفـل  أن األطـراف  الـدول  من تطلب اليت االتفاقية، من ١٢ املادة من ١ الفقرة أيضا

__________ 
  .٢ لفقرةا، ١٦ املادة، املرأة ضد التميز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية  )١٣(  
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 متـس  الـيت  املـسائل  مجيـع  يف حبريـة  اآلراء تلك عن التعبري حق ،اخلاصة آرائه تكوين على القادر
  .)١٤(نضجهمدى و الطفل لسن وفقا الواجب االعتبار الطفل آراء تويل أنو، الطفل

  
   لغويةالو دينيةال  القومية أو العرقية واألقلياتقلياتاأل أبناء  - دال  

  القوميــة أو العرقيــة، واألقليــاتقليــاتأبنــاء األ أنات واليــالب نياملكلّفــ تقــارير توضــح  - ٢٩
 هويــة وتتحــدد .املعتقــد أو الــدين حريــة يف حبقهــم يتعلــق فيمــا  للــضررعرضــة لغويــةالو دينيــةال

 تكـون  عنـدما  مـثال  التمييـز،  حـاالت  مـن  عديـد ال وتتفـاقم  ة،خمتلفـ  مبظـاهر  تاألقليـا  من العديد
 تلـك  علـى  املترتبـة  اآلثـار  بسبب،  سواء حٍد على دينية دوافع وعلى عنصري أساس على ةمائق

 ،املثــال ســبيل علــى التمييــز، مــن ةخمتلفــ أشــكاال الدينيــة األقليــات وتواجــه .املتعــددة اهلويــات
 وإبـراز  واداملـ  بعـض  نـشر  عنـد  هلا مربر ال اليت قيودال أو الرمسية جيلالتس بإجراءات يتعلق فيما

 التعــصب، ظــاهرمب ســلبا تتــأثر الدينيــة األقليــات بعــض نفــإ، ذلــك إىل إضــافة .الدينيــة الرمــوز
 غالبـا  الـيت و،  الـدول  غـري  مـن  جهـاتٍ  ِقَبـل  مـن  العنف أعمال بارتكاب أو بالعنفات  والتهديد

  .هاتشجيعب قومت أو السلطات عنهاى تتغاض ما
 دينالـ  وممارسـة  اعتنـاق  يف احلق  لديهم قلياتاأل أبناء أنب ريذكالت ةاخلاص ةاملقرر وتود  - ٣٠

 أن كمـا  التمييـز،  أشـكال  مـن  شـكل  أي أو تـدخل  دون مـن و حبرية ،سرا أو علنا   ،هبم اخلاص
 .والعامـة  صاديةواالقتـ  واالجتماعيـة  الدينيـة و الثقافيـة  احليـاة  يف بفعالية املشاركة يف احلق لديهم

 فــإن الدينيــة، األقليــات أعــضاء ضــد انتــهاكات بارتكــاب الــدول غــري مــن جهــات قيــام عنــدو
 الـدين  حريـة  ممارسـة  ضـمان  علـى  أيـضا  تـشتمل  اإلنـسان  قـوق حب يتـصل  فيمـا  الـدول  التزامات

 تتخـذ  أن وللـد ل ينبغـي  كمـا  .لعدالـة ا إىل التمييـز  أو العنـف  أعمـال  مرتكيب وتقدمي املعتقد، أو
 عـن  التعـبري  من أقليات إىل املنتمني األشخاص متكني اليت تكفل  الظروف لتهيئة الالزمة تدابريال

 ممارسـات  تـشكل  عنـدما  إال،  وعـاداهتم  وتقاليدهم ودينهم ولغتهم ثقافتهم وتطوير خصائصهم
ادرة  الـص  اخلتاميـة  الوثيقـة  أن كمـا  .)١٥(الدوليـة  ملعايريا وتتناىف مع  الوطين لقانونل انتهاكاً معينة
 العرقيــة، أو القوميــة هويتــهاو األقليــات وجــود أن تؤكــد ديربــان نتــائج اســتعراض مــؤمتر عــن

 إىل املنـتمني  األشـخاص  وأن،  محايـة  موضـع  كلها تكون أن جيب واللغوية، والدينية، والثقافية،
 واحلريـات  اإلنـسان  حبقـوق  والتمتـع  املـساواة  هلـم  تكفل معاملة يعاملوا أن ينبغي األقليات هذه

  .)١٦(نوعه كان أّياً متييز بدون األساسية
__________ 

  .٨٤ و ٧٥ و ٢٩ و ٢١ و ١٧ الفقرات، CRC/C/GC/12 الصدد، هذا يف انظر،  )١٤(  
ــة أقليــات إىل املنــتمني األشــخاص حقــوق نإعــال انظــر  )١٥(   ــة أو قومي ــة أقليــات وإىل إثني ــة ديني ــادة ولغوي ، ٤، امل

  .٢ الفقرة
  )١٦(  A/CONF.211/L.1، ٨٢ الفقرة.  
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 يف ريبـة  موضـع  هـم  اجلديـدة  أو التقليديـة  غـري  الدينيـة  احلركـات ب يسمى ما أعضاءإن    - ٣١
 قــدو ،اجملتمعــي وأ ي اإلدارىستواملــ علــى ســواء العــامل، مــن خمتلفــة نــاطقمب الــدول مــن كــثري
 ةاخلاصـ  ةاملقرر ودوت .املعتقد أو الدين حرية يف قهمحب يتعلق مايف خطرية لقيود بعضهم أُْخِضع

 محايـة  أنو واسـع،  مبعـىن  “العقيـدة ” و “الـدين ” مـصطلحي  تفـسري  ينبغـي  هأن تكرر تأكيد  أن
ــوق ــسان حقـ ــصرت ال اإلنـ ــى قتـ ــضاء علـ ــديانات أعـ ــة الـ ــى أو التقليديـ ــان علـ ــد األديـ  والعقائـ
ــشعائر أو اخلــصائص ذات ــةامل املؤســسية ال ــديانات تلــك وشــعائر صائصخلــ ماثل ــةا ال  .لتقليدي

 ختـضع  ال   قد حني يف أنفسهم، يعتنقونه من ِقَبل من معتقد أو دين أي حمتويات تعريف وينبغي
 تكـون  الـيت و القـانون  يف عليهـا  نـصوص امل قيـود للإال   ماهتمعتقـد  أو دينـهم ب  اجملـاهرة  يف تهمحري

اآلخـرين   وقحقـ  أو العامة اآلداب أو الصحة أو العام النظام أو العامة السالمة حلماية ضرورية
  .األساسية موحرياهت

  
  نواملهاجر  - هاء  

 علــى للتمييــز ةرضــُع العــامل، أحنــاء مجيــع يف البلــدان مــن كــثري يف املهــاجرون يكــونو  - ٣٢
ــ أســاس ــد،امل أو دينال ــيو عتق ــا ونواجه ــصل م ــذلك يت ــن ب ــز أشــكال م ــى التحي ــستوى عل  امل
 فيهـا  أنفـسهم  املهـاجرون  جيـد  امـ  كـثريا  اليت الضعف حالة أن ديربان إعالن ويوضح .اجملتمعي
 االختالفـات  بـسبب  يواجهوهنـا  الـيت  واملـصاعب ،  أوطاهنم عن غياهبم منها أمور مجلة إىل ُتعزى
ــة يف ــادات اللغ ــة، والع ــضالً والثقاف ــصاعب عــن ف ــات امل ــصادية والعقب ــة االقت ــيت واالجتماعي  ال

 غــري  وضــع يف مهــ الــذين أو رمسيــة لوثــائق احلــائزين  غــري املهــاجرين عــودة ســبيل تعتــرض
 علـى  املهـاجرين،  أطفال ضد املوجه   تمييزال إىل اخلاصني املقررين من العديد وأشار .)١٧(قانوين
 الــدين ريــةحل تــشجيع وجــود عــدم إىل إضــافة ،التعلــيم يف حبقهــم يتعلــق فيمــا املثــال ســبيل

 .)١٨(أنفسهم تطوير علىو االندماج على مقدرهت يعوق مما ،املعتقد أو

 فقـط  ولـيس  ،معـني  بلـد  داخل األشخاص ميعجل أن على ديكالتأ ةاخلاص ةراملقر ودوت  - ٣٣
 ممعتقـده  أو مدينـه ب اجملـاهرة  ذلـك  يف مبـا  املعتقـد،  أو الـدين  حرية يف احلق البلد، ذلك واطينمل

 قيــود إىل تقاريرهــا يف ةاخلاصــ ةاملقــرر أشــارتو .والتعلــيم واملمارســة الــشعائر وإقامــة بالتعبــد
 املثـال  سـبيل  علـى  علنـا،  ممعتقـده  أو مدينـه ب اجملـاهرة  يف يناملهـاجر  حريـة  علـى  فـرض ت عملية
 تـود  هـي و .تبشريية بأنشطة القيام أو علنا الدينية الشعائر وأداء العبادة، أماكن ببناء يتعلق فيما
 ،القـانون  حيددها أن جيب املعتقد أو الدين ريةحب اجملاهرة يف املرء حق على القيود بأن ر ُتذكِّ أن

__________ 
  )١٧(  A/CONF.189/12، ٥٠ الفقرة، اإلعالن، األول الفصل.  
  )١٨(  E/CN.4/2002/73، ٢٨ الفقرة.  
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 اآلداب أو ،الـصحة  أو ،العـام  النظـام  أو ،العامـة  الـسالمة  حلمايـة  ضرورية تكون أن جيب كما
  .األساسية موحرياهت  اآلخرينحقوق أو ،العامة
 علــى ركــز يذالــ، العامــة اجلمعيــة إىل األخــري تقريرهــا يفوشــددت املقــررة اخلاصــة،   - ٣٤

 اهلجـــرة سياســات  أن علــى  ،)١٩(اإلداريـــة اإلجــراءات  يف والتمييــز  باجلنـــسية املتــصلة  املــسائل 
 وأعربـت  . الدينيـة  الطلـب  مقدم خلفية أساس على بالتمييز تسمت الأ جيب اجلنسية فحوصاتو

 السـتبيانات ل التوجيهيـة  املبادئ مضمون إزاء هاقلق عن ،تبواليا ملكلفنيا من غريها مع أيضا،
 ةاخلاصـ  ةاملقـرر  رزتأبـ ،   وأخـريا  .يةلجنـس ل املاحنـة  احملليـة  سلطاتال تستخدمها اليت واملقابالت

 علـى  رمسيـة ال وثـائق ال مـن  احلرمـان  أو ،معينة دينية معتقدات يعتنقون من   على اجلنسية قصر أن
  .التمييز عدم مبدأ  يتناىف معالطلب ملقدم الديين االنتماء أساس

  
  األنشطة املضطلع هبا يف إطار الوالية  -رابعا   

  الرسائل  -ألف   
 رســالة ١ ١٨٠، أكثــر مــن ١٩٨٦إنــشاء واليتــها عــام  بعثــت املقــررة اخلاصــة، منــذ    - ٣٥

ويرد موجز للرسـائل الـيت بعثـت    .  دولة١٣٠تتضمن ادعاءات ونداءات عاجلة إىل ما جمموعه  
نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٣٠ إىل ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول  ١هبا املقررة اخلاصة يف الفترة من       

ث تقرير عن الرسـائل قدمتـه املقـررة    ، فضال عن الردود الواردة من احلكومات يف أحد     ٢٠٠٨
  .)٢٠(اخلاصة إىل جملس حقوق اإلنسان

ــة         - ٣٦ ــة وســيلة قيم ــا مبثاب ــردود عليه ــات وال ــة إىل احلكوم وكانــت تلــك الرســائل املوجه
لدراسة األحداث واإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات واليت ال تتفق مع أحكـام إعـالن القـضاء                

وقـد  . ١٩٨١ز القائمني على أسـاس الـدين أو املعتقـد لعـام            على مجيع أشكال التعّصب والتميي    
ثبتت فائدة تلك الرسائل يف حتديد العقبات القائمة أو الناشئة اليت تعترض سـبيل التمتـع بـاحلق                  

وقـد متكنـت املقـررة اخلاصـة بالفعـل مـن خـالل املعلومـات الـواردة          . يف حرية الدين أو املعتقـد     
حلكومــات، مــن حتديــد املــسائل املتكــررة املتــصلة بواليتــها والرســائل ذات الــصلة املوجهــة إىل ا

إضـافة إىل ذلـك فهـي تتلقـى مزيـدا مـن املعلومـات               . ومن بدء حوار بناء مع احلكومات املعنيـة       
األساسية من األفراد ومنظمات اجملتمع املدين واخلـرباء األكـادمييني تـؤدى، حـىت ولـو مل تتبلـور                   

ىل متكني املُكلف بالوالية من دراسة التطورات املتعلقـة         يف صورة رسالة موجهة إىل احلكومة، إ      
  .باملسائل الدينية يف خمتلف البلدان واملناطق

__________ 
  )١٩(  A/63/161 ،٧٨-٢٥ الفقرات.  
  )٢٠(  A/HRC/10/8/Add.1.  
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 رسـالة   ٢٨٠ أكثر مـن     ٢٠٠٤يوليه  /وقد وجهت املقررة اخلاصة، منذ تعيينها يف متوز         - ٣٧
ــدين           ــة ال ــة حبري ــسائل املتعلق ــن امل ــبرية م ــة ك ــشأن طائف ــة ب ــداءات عاجل ــاءات ون ــضمن ادع تت

. أنـه مت حتديـد عـدد مـن املـسائل املتكـررة علـى مـدى األعـوام اخلمـسة املاضـية                       بيد. املعتقد أو
عمليـات مـضايقة واعتقـاالت واعتـداءات جـسدية ارتكبـت ضـد أفـراد                : وتشمل هذه املـسائل   

األقليات الدينية، ووضع عراقيل أمـام حريـة الـشخص يف تغـيري دينـه أو الرجـوع عنـه، وفـرض                      
لـك؛ وتـدمري أو تـدنيس أمـاكن العبـادة؛ والتمييـز ضـد أفـراد األقليـات          عقوبات جنائيـة علـى ذ    

الدينية ومنعهم من اجملاهرة بدينهم أو عقيدهتم؛ ووضع العراقيل أمام تسجيل بعـض اجلماعـات               
الدينية أو أصحاب العقائد؛ وارتداء رموز دينية؛ وفرض عقوبـات علـى املعارضـني بـوحي مـن                  

ــدين    الــضمري؛ وبقــاء األشــخاص احملتجــزي   ــهم يف ممارســة ال ن عرضــة للــضرر فيمــا يتعلــق حبريت
املعتقــد؛ والتــشريعات الوطنيــة أو مــشاريع القــوانني الــيت حتــد بــدون مــربر مــن حريــة الــدين   أو
وبصفة عامة، يساور املقـررة اخلاصـة القلـق إزاء ضـآلة التقـدم احملـرز يف مجيـع تلـك               . املعتقد أو

ومـا زالـت لألسـف تتلقـى تقـارير مقلقـة عديـدة عـن                . اجملاالت خالل األعوام اخلمسة املاضـية     
وقوع انتهاكات حلرية الدين أو املعتقد يف العديد من البلدان، وتشعر بالقلق بوجه خـاص إزاء                
االجتاه الذي يشري إىل تزايد عدد القوانني أو مـشاريع القـوانني الـيت هتـدف إىل احلـد مـن حريـة           

  .اتالدين أو املعتقد املخولة لألفراد واجلماع
ووردت إشارة أيضا إىل معظم املسائل الـيت ظهـرت خـالل ممارسـة الواليـة يف املـوجز                     - ٣٨

وتقوم املقـررة اخلاصـة بتحـديث       . )٢١(اإللكتروين الذي أعدته املقررة اخلاصة عن إطار رسائلها       
هذا املـوجز اإللكتـروين أوال بـأول لكـي جيـسد املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان املتـصلة حبريـة              

  .دين أو املعتقد مشفوعة مبقتطفات من التقارير اليت قُدمت منذ بدء الواليةال
  

  الزيارات القُطرية  -باء   
تشكل البعثات املوفدة إل البلدان فرصـة هامـة أخـرى للُمكلّـف بالواليـة كـي يتعـرف           - ٣٩

علــى أي عراقيــل قائمــة أو ناشــئة تعتــرض ســبيل التمتــع حبريــة الــدين أو املعتقــد حيــث يتــسىن   
للمقررة اخلاصة أن تتواصل مباشرة مع املمثلني عن احلكومة وغريها، وحتـصل علـى معلومـات                

وتــود املقــررة اخلاصــة أن تؤكــد أهنــا ملــست، خــالل مــا قامــت بــه مــن . مــن مــصادرها مباشــرة
بعثات، مستوى ُمرضيا للغاية مـن التعـاون مـن قبـل احلكومـات املعنيـة وأنـه كـان هنـاك دائمـا                        

  . تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسانحوار صادق استهدف

__________ 
؛ انظــر أيــضا  www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm: متاحــة علــى اإلنترنــت علــى املوقــع      )٢١(  

E/CN.4/2006/5املرفق ،.  
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ــسابق    - ٤٠ ــا الـ ــدمي تقريرهـ ــذ تقـ ــن    )٢٢(ومنـ ــل مـ ــات إىل كـ ــة ببعثـ ــررة اخلاصـ ، قامـــت املقـ
تركمانستان ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة ومجهوريـة صـربيا، مبـا يف ذلـك زيـارة                    

سائل الرئيـسية الـيت طُرحـت خـالل تلـك البعثـات             وقد أوردت حملة عامة عـن املـ       . )٢٣(كوسوفو
  . أدناه٥٠-٤١وأشارت إىل تفاصيل بعثاهتا القادمة يف الفقرات 

  
  البعثة املوفدة إىل تركمانستان  -  ١  

/  أيلـول  ١٠ إىل   ٤قامت املقررة اخلاصة بزيارة قطريـة إىل تركمانـستان يف الفتـرة مـن                 - ٤١
ــاء علــى دعــوة مــن احلكومــة  ٢٠٠٨ســبتمرب   وأشــارت املقــررة اخلاصــة يف تقريرهــا عــن   .، بن
، إىل مستوى رفيع من التسامح ومناخ الوئام الديين الـسائدين علـى صـعيد اجملتمـع يف            )٢٤(البعثة

بيد أهنا أكدت أيضا أن املكلف بالوالية تلقـى، خـالل األعـوام الثمانيـة املاضـية،                 . تركمانستان
ود مفروضـة علـى األنـشطة الدينيـة الـيت      عدة تقارير عن عمليات اعتقال وختويف ومضايقة وقي  

ورغـم أن الوضـع     . يقوم هبا األفراد واجلماعـات، والـيت يقـال إن الـسلطات هـي الـيت ارتكبتـها                 
، أبــرزت املقــررة اخلاصــة أن األفــراد والطوائــف الدينيــة، ســواء  ٢٠٠٧حتــسن كــثريا منــذ عــام 

املـسجلني، مـا زالـوا خاضـعني ملراقبـة دقيقـة ومـا زالـوا يواجهـون عـددا مـن                      املسجلون أو غـري     
ومــا زالــت املقــررة اخلاصــة يــساورها . الــصعوبات لــدى اجملــاهرة حبريتــهم يف الــدين أو املعتقــد

القلق إزاء فرض قيود قانونية أو قيود تتعلق بالسياسات من جانـب الـسلطات يف تركمانـستان                 
كن العبـادة، أو املـواد الدينيـة، أو التعلـيم الـديين، أو التحـول مـن        على عملية التـسجيل، أو أمـا      

  .دين إىل آخر
ــة        - ٤٢ ــه مــن اســتنتاجات وتوصــيات، احلكوم وحثــت املقــررة اخلاصــة، فيمــا توصــلت إلي
مراجعة القانون املعدل الذي سـنته تركمانـستان بـشأن حريـة الـضمري واملنظمـات الدينيـة                   على

. األفــراد أو اجلماعــات يف ممارســتهم حلريــة الــدين أو املعتقــدكــي ال ينتــهك بعــد اآلن حقــوق 
وأوصت بصفة خاصة بأن ُيحذف مـن القـانون أي منـع لألنـشطة الدينيـة غـري املـسجلة وأي قيـود             

 احلكومــة وباملثــل، جيــب أن تكفــل . غــري مــربرة علــى املــواد الدينيــة أو التعلــيم الــديين أو املالبــس   
تأجريهــا  ود فيمــا يتعلــق ببنــاء أمــاكن العبــادة أو فتحهــا أو  تواجــه الطوائــف الدينيــة أي قيــ  أال
تعـــرض  وفيمـــا يتعلـــق باالســـتنكاف الـــضمريي أوصـــت املقـــررة اخلاصـــة أن . اســـتخدامها أو

. احلكومة خدمة مدنية بديلة علـى مـن يـرفض أداء اخلدمـة العـسكرية بـسبب معتقداتـه الدينيـة                    
__________ 

  )٢٢(  A/63/161.  
، سواء اإلقليم أو املؤسسات أو الـسكان، مبـا يتماشـى        “كوسوفو”ينبغي فهم أي إشارة يف هذا التقرير إىل           )٢٣(  

  .، دون أي مساس بوضع كوسوفو)١٩٩٩ (١٢٤٤مع قرار جملس األمن متاما 
  .A/HRC/10/8/Add.4انظر   )٢٤(  
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قـضائي، كـي يـوفر وسـائل قانونيـة      وحثت أيضا احلكومـة علـى إجـراء إصـالحات يف النظـام ال         
وإضـافة إىل ذلـك،   . فعالة لإلنصاف والتعويض يف حالة املنع من ممارسة حرية الدين أو املعتقـد        

أجـل   أوصت بتوفري تدريب مالئم للقائمني علـى إنفـاذ القـوانني، وممثلـي الـسلطات احملليـة مـن                
  .حرية الدين أو املعتقدرفع درجة الوعي باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك 

، ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ١ويف الرسالة اليت تضمنت رد حكومة تركمانستان واملؤرخة           - ٤٣
أشـارت احلكومـة إىل أهنـا ستـضع تعليقـات املقـررة اخلاصـة يف احلـسبان عنـد إجـراء مزيـد مـن             

. سانعمليات اإلصـالح يف البلـد، وعنـد إعـداد تقريرهـا الـدوري املقـدم إىل جلنـة حقـوق اإلنـ                      
وذكرت احلكومة أن التشريعات يف تركمانستان قيد اإلصالح حاليا، مبـا يف ذلـك التـشريعات       

وكـان مـن   . املتعلقة باملنظمات الدينية، مبا يتالءم مع الدستور اجلديد وتوصيات املقررة اخلاصة    
 اسـتعراض تـشريعات تركمانـستان املتعلقـة         ٢٠٠٩املقرر أن جيري يف النـصف األول مـن عـام            

. نظمــات الدينيــة باالشــتراك مــع خــرباء دولــيني وممثلــي اهليئــات ذات الــصلة التابعــة للدولــة   بامل
عالوة على ذلك، أشارت حكومة تركمانستان إىل أهنـا تتخـذ أيـضا خطـوات لكفالـة املواءمـة          
بني احلق يف حرية التفكري والضمري والدين وبني اخلدمة العسكرية اإلجبارية عن طريق إدخـال               

ــة  ــة بديل ــة        خدم ــل الوحــدات الطبي ــدفاع مث ــوزارة ال ــة ل ــسكرية التابع  داخــل اهلياكــل غــري الع
  .ووحدات اإلنشاءات

  
  البعثة املوفدة إىل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  -  ٢  

أشارت املقررة اخلاصة، يف ختام زيارهتـا إىل مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة                  - ٤٤
 إىل املـستوى الرفيـع مـن التـسامح يف جمتمعهـا             ٢٠٠٩أبريـل   /يـسان  ن ٢٩ إىل   ٢٦يف الفترة من    

ــه،   . املتعــدد األعــراق والثقافــات واألديــان  وأكــدت أن التنــوع يف ذلــك البلــد هــو مــصدر قوت
ورحبـت، يف هـذا     . احلكومة أيضا أظهرت احتراما حلرية الدين أو املعتقـد والتنـوع الـديين             وأن

يت أفـضت إىل تنظـيم املـؤمتر العـاملي للحـوار بـني األديـان                الصدد، باملبـادرة احلكوميـة الراميـة الـ        
إن قيام احلكومة بتوجيـه دعـوة دائمـة إىل مجيـع            . ٢٠٠٧أكتوبر  /واحلضارات يف تشرين األول   

املكلفـــني بواليـــات اإلجـــراءات اخلاصـــة يظهـــر تعاوهنـــا مـــع األمـــم املتحـــدة وتقبلـــها لرصـــد   
  .اإلنسان حقوق
رة اخلاصـة إىل نظـرة عـدد مـن حماوريهـا بـشأن ممارسـة                ويف الوقت نفسه أشارت املقـر       - ٤٥

أكرب طائفتني دينيتني مسجلتني يف البلد لتأثري سياسـي ملحـوظ، مبـا يف ذلـك املبـدأ الدسـتوري                    
وأشارت يف هذا الصدد إىل اجلدل العام الواسـع النطـاق   . الذي يقضي بفصل الدين عن الدولة  

، والذي أبطلت فيه احملكمـة الدسـتورية   ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥الذي أثاره احلكم الصادر يف    
أحكاما عن موضوع جيري تدريسه يف مدرسة ابتدائية ُتدرِّس دينا بعينه، مبا يف ذلـك األحكـام                 
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والحظت أن احلكم مل ميس بـأي شـكل مـن    . اليت جيب أن يتصرف معتنقو هذا الدين مبوجبها     
ــاهج امل       ــاق من ــة خــارج نط ــاليم الديني ــي التع ــة تلق ــارت   األشــكال حري ــة، وأش ــة االبتدائي درس

ــرة     إىل ــسان يف الفقــ ــوق اإلنــ ــة حقــ ــا جلنــ ــيت أوردهتــ ــسريات الــ ــام ٦التفــ ــا العــ ــن تعليقهــ    مــ
وفيما يتعلق حبالة الغضب اليت عرب عنها على املأل بعـض الزعمـاء الـدينيني              ). ١٩٩٣ (٢٢رقم  

ــضائ        ــة ق ــرام هيئ ــررة اخلاصــة أن احت ــساسة ضــد حكــم احملكمــة الدســتورية، أكــدت املق ية وال
مــستقلة، متكنــت مــن إصــدار أحكــام يف مــسائل دينيــة بــدون خــوف أو حتيــز، أمــر ضــروري     

  .للمحافظة على حرية الدين أو املعتقد ومن مث لسري العملية الدميقراطية
وأعربــت املقــررة اخلاصــة أيــضا عــن خماوفهــا إزاء التقــارير الــيت تلقتــها بــشأن مظــاهر      - ٤٦

لدينيــة، الــيت تــسهم بالتــايل يف إجيــاد منــاخ ال يــسود فيــه  التحــريض علــى الكراهيــة العرقيــة أو ا
وأكـدت أن اإلفـالت     . التسامح وهتدد أمن األفراد يف مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة           

من العقاب يف حاالت التحريض على الكراهيـة الدينيـة يـشجع قـوى التعـصب، وأن احلكومـة                   
وأضـافت  .  التعـصب والتمييـز علـى أسـاس ديـين          لديها التزام مبدئي حبماية مواطنيها من أعمال      

أن احلكومة حباجة إىل دعم نشط من اجملتمع املدين للتوعيـة باملـسائل املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان،             
إن الرأي العام املستنري من شـأنه تعزيـز التـسامح ومثـة حاجـة               . مبا يف ذلك حرية الدين واملعتقد     

وخلـصت املقـررة اخلاصـة، مـن خـالل          . عم هلا إىل إجياده من خالل رصد حلقوق اإلنسان والد       
جتربتــها خــالل فتــرة واليتــها، إىل أن التــشريعات وحــدها ال ميكــن أن هتيــئ مناخــا مــن الوئــام   

بــل علــى العكــس فــإن التــشريعات املتــسرعة يف املــسائل املتعلقــة    . االجتمــاعي والثقــة املتبادلــة 
ــا ســببا للرتاعــات، ومثــة خطــر يف     ــة تــصبح غالب ــاحلقوق الديني ــؤدي إىل اســتقطاب   ب  أهنــا قــد ت

  .للمجتمع على أسس دينية
  

   ذلك زيارة كوسوفو، مبا يفالبعثة املوفدة إىل مجهورية صربيا  -  ٣  
بعثـة إىل مجهوريـة صـربيا، مبـا يف ذلـك زيـارة كوسـوفو، يف                 يف  ذهبت املقررة اخلاصـة       - ٤٧

إدراكــا تامــا خلاصــة املقــررة اتــدرك و. ٢٠٠٩مــايو / أيــار٨أبريــل إىل / نيــسان٣٠الفتــرة مــن 
ألفــراد ا  الــيت تعــرض هلــا منطقــة البلقــان ككــل واملعانــاة العميقــة  الــذي شــهدته لتــاريخ املــؤمل ا

 أن العنصرية فـضال     ، إىل  مع األسف  تشريوهي  . واجلماعات بسبب العنف والفظائع واحلروب    
صـة أن  وتالحظ املقـررة اخلا   . ؤخراالنـزاعات اليت وقعت م   جوانب دينية خفية أسهمت يف      عن  

 كلـها   الطوائـف  لـدى    تـوق  ومع ذلك هنـاك      قائمة، الناجتة عن تلك النـزاعات ما زالت        اجلراح
ــان علــى كــل مــن    . ني ســالم ومــصاحلة مــستدام  حتقيــقإىل وأكــدت أن املــشاورات بــني األدي

 تعزيـز التفـاهم والتـسامح واالحتـرام بـني            يف الصعيد الشعيب والـوطين واإلقليمـي أمـر ضـروري         
  .  وداخل كل منهاالطوائفخمتلف 
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 يف صـربيا، أشـارت املقـررة اخلاصـة يف إفـادة       املعتقـد وفيما يتعلق حبالة حرية الـدين أو          - ٤٨
صحفية إىل زيارة قامت هبا لبعض اجملالس البلدية الصغرية اليت تتـسم بتعـدد األعـراق واألديـان                  

تـه أعربـت املقـررة      ويف الوقـت ذا   . مناخ مـن التـسامح الـديين      فيما يبدو   واللغات واليت يسودها    
 والطوائـف  املتعلـق بالكنـائس      ٢٠٠٦ علـى قـانون عـام         املترتبـة  اخلاصة عن خماوفهـا إزاء اآلثـار      

ــة ــز   الديني ــضي إىل التميي ــد تف ــيت ق ــها يف أن تفكــر    .  ال ــن أمل ــصدد ع ــذا ال ــت يف ه ــاوأعرب   ملي
ــان،احلكومــة ــة  يف هــذا التــشريع وأن تقــوم علــى األقــل بتبــسيط عم  ، وال ســيما وزارة األدي لي
وأكـدت أن التمييـز     .  ترغـب يف ذلـك     الـيت  الدينية كافـة     الطوائف تسجيل كي يتسىن    التسجيل

 يف صورة عدد من املمارسـات       ينعكس الدينية التقليدية وغري التقليدية      الطوائفيف القانون بني    
،  مــا يتعلــق بــالتعليم الــديين يف املــدارس، علــى ســبيل املثــال،الــيت تــثري عالمــات اســتفهام، منــها

د الـذين ال ينتمـون إىل أي ديـن     أيـضا أن أصـوات األفـرا    والحظنـا . والتمثيل يف اهليئـات العامـة     
عالم أيـضا مـسؤولية تقـدمي تغطيـة         إلوسائط ا تقع على   و. هتمني باألديان يتم هتميشها   غري امل  أو

فـرق  ” تم تصويرهم على أهنم أعـضاء يف      يألشخاص الذين   أمام ا متوازنة، وإتاحة الفرصة أيضا     
 وشجعت أيضا اجملتمع املدين يف هـذا الـصدد علـى بـذل مزيـد مـن               .“نَِحل” أو   “ةخطري يةدين

  . عالميةإلعالم وآليات الرقابة اإلاجلهود للتفاعل مع وسائط ا
 يف ، يف كوســوفو، أشـارت املقــررة اخلاصــة املعتقـد وفيمـا يتعلــق حبالـة حريــة الــدين أو     - ٤٩

 مـن الـسكان مـسلمون، معظمهـم ينتمـون إىل العـرق       ى إىل أن األغلبية العظم   ،إفادهتا الصحفية 
ــم  ــاين وأهنـ ــديدة،   األلبـ ــاة شـ ــانوا معانـ ــم عـ ــيفيتش يف   كغريهـ ــام ميلوسـ ــطهاد نظـ ــة اضـ ، نتيجـ

ــسعينيات ــايف   . الت ــى أن التع ــقوشــددت عل ــن خــ يتحق ــأر     م ــن خــالل الث ــيس م ــدل ول الل الع
 التقـارير الـيت أفـادت       ةنتيجاالنزعاج  ، عن    يف هذا الصدد   ، املقررة اخلاصة  وأعربت. االنتقام أو

 وضـد أماكنـهم الدينيـة       الصرب األرثـوذوكس   وعنف ضد    ، وحرق عمد  بوقوع عمليات هنب  
 الــدوليني واحمللــيني أمجعــوا علــى أهنــم فوجئــوا  اأن حماوريهــإىل ونظــرا . ٢٠٠٤مــارس /يف آذار

 وأهنــم مل يــروا أي عالمــات إنــذار، أكــدت املقــررة اخلاصــة علــى   ،٢٠٠٤حــدث يف عــام  امبــ
حـدى  إ وتتمثـل . ديينالـ تـوتر   ال  علـى   عالمـات  ما قد يظهر مـن    رة توخي اليقظة يف حتديد      ضرو

ا مـن   احلـوار البنـاء بـني األديـان وداخـل كـل منـها، ال سـيم         يف التـسامح الـديين      تشجيعأدوات  
كل ودي مـن خـالل       ميكـن للزعمـاء الـدينيني أن حيلوهـا بـش           أجل معاجلة مواضع اخلـالف الـيت      

الـذي أبـداه الزعمـاء       العـام    املوقـف وأكدت املقـررة اخلاصـة أن       . دمات املصا املفاوضات وليس 
ــه أثــر مباشــر   الــدينيو ممــا يــؤثر ســواء باإلجيــاب  ، يف الطوائــف التابعــة هلــم ن ميكــن أن يكــون ل

النزعــاج وأشــارت أيــضا إىل املؤشــرات املــثرية ل .  الوئــام الــديين يف جمتمــع بعينــه يفالــسلب  أو
 فــضال عــن التقـارير الــيت أفــادت  ، يف كوسـوفو ائفــة املــسلمةالطدوث شــقاق داخـل  حبــ املتعلقـة 

 معارضـتهم    ضـدهم بـسبب    أو وقـوع اعتـداءات     ،زعمـاء دينـيني مـسلمني     إىل  بتوجيه هتديدات   
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أن االكـراه والعنـف باسـم الـدين         وتود املقـررة اخلاصـة أن تؤكـد جمـددا           . ج دينية متشددة  ولنه
ت املعنية أن تتخذ إجراء سريعا ملواجهة هـذا          وأهنا تتوقع من السلطا    ،ميكن أن يكون مقبوال    ال

  . املقلقاالجتاه 
  

  بعثات مقبلة  -  ٤  
ــة باال   - ٥٠ ــررة اخلاصـ ــوميت  وتـــشعر املقـ ــن حكـ ــوات مـ ــا تلقـــت دعـ ــان ألهنـ ــةمتنـ   مجهوريـ
 وهـي تعتـزم القيـام هبـاتني الزيـارتني         . الدميقراطية الشعبية ومجهوريـة شـيلي لزيـارة بلـديهما          الو

ــريتني ــشرين االقطـ ــاين يف تـ ــوفمرب /لثـ ــاين ٢٠٠٩نـ ــانون الثـ ــاير / وكـ ــوايل ٢٠١٠ينـ ــى التـ .  علـ
الواليــة مــؤخرا مــن املكلفــة بتــشعر باالمتنــان أيــضا للرســالة الــيت تتــضمن دعــوة تلقتــها    هــيو

قـوق  حل  األمـم املتحـدة    لكتـروين ملكتـب مفوضـية     علـى املوقـع اإل     ،وتوجـد . حكومة بـنغالديش  
 بزيـارات قطريـة ومل يبـت         للقيـام  املقـررة اخلاصـة    املوجهـة إىل  طلبـات   القائمة منقحـة ب    نسانإلا

   .)٢٥( بعدفيها
  

  املشاركة يف املؤمترات واالجتماعات  -جيم   
لــدول عــن ا ،عقــدت املقــررة اخلاصــة عــدة اجتماعــات رمسيــة وغــري رمسيــة مــع ممــثلني    - ٥١

 مـن أجـل حبـث حالـة         ، فضالً عن منظمـات اجملتمـع املـدين        وأصحاب العقائد  الدينية   والطوائف
وُعقــدت تلــك االجتماعــات . ريــة الــدين أو املعتقــد علــى كــلٍ مــن الــصعيد الــوطين والــدويلح

  . أساساً خالل زياراٍت قطرية أو يف مقري األمم املتحدة بنيويورك وجنيف
 عن الوضـع احلـايل للحـق        إلقاء كلمة وعلى الصعيد الوطين، ُدعيت املقررة اخلاصة إىل          - ٥٢

 الـذي نظمتـه مقاطعــة   “قـوق اإلنـسان  حلالتجمـع الـسنوي   ” يف حريـة الـدين أو املعتقـد خـالل    
عالوة على ذلك، ألقت املقـررة اخلاصـة حماضـرةً          و. ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٦جنيف يف   

آفــاق حقــوق اإلنــسان يف جمــال التطــورات : األديــان واحلريــة الدينيــة” مــؤمتر عــن خــاللعامــة 
ــات    ــديين واالناشــئة عــن البعث ــذي شــارك “ لتحــول ال ــة    يفتال ــة األملاني ــه اللجن ــدل ل تنظيم لع

  / شــــباط٢٠-١٨( ومركــــز الدراســــات الدينيــــة يف جامعــــة بــــامبريغ بأملانيــــا      ،والــــسالم
  ).٢٠٠٩فرباير 
ــة التحــضري ملــؤمتر      - ٥٣  ديربــانوعلــى الــصعيد الــدويل، شــاركت املقــررة اخلاصــة يف عملي

 الثانيـة  يف دورهتـا املوضـوعية    وألقت كلمة أمام اللجنـة التحـضريية،        . االستعراضي ويف املؤمتر نفسه   
آخـرين   ١٣ وشـاركت يف مـسامهة مـشتركة مـع           ،٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٦املعقودة يف   

__________ 
  .www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/visits.htmانظر املوقع   )٢٥(  
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عمليــة اســتعراض إعــالن  مــن أجــل وضــع ُمــدخالت موضــوعية يف  )٢٦( بواليــاتمــن املكلفــني
  .ديربانوبرنامج عمل 

 أمـام اللجنـة الرئيـسية        كلمـة   املقررة اخلاصـة   ألقت االستعراضي،   ديربانوخالل مؤمتر     - ٥٤
 رغم مرور مثانية أعـوام علـى        ألهنا ما زالت،   عن أسفها    وأعربت. ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٣يف  

ملناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن              املؤمتر العاملي   
ديين وأعمـال    تتلقى تقارير متكررة وتدعو للقلق عن التعّصب ال        تعصب الذي عقد يف ديربان،    

وممـا يـثري القلـق بـصفة خاصـة      . أصـحاب العقائـد  عنف ضد أعـضاء مجيـع الطوائـف الدينيـة أو         
 أفراد األقليات الدينيـة يف العبـادة وممارسـة أنـشطة دينيـة أخـرى بـدون التـسجيل          وقانتهاك حق 

عـالوة  .  وكذلك وقوع اعتداءات علـى أمـاكن العبـادة        ،لدى الدولة أو احلصول على موافقتها     
ى ذلــك، انتقــدت املقــررة اخلاصــة تــدابري مكافحــة اإلرهــاب الــيت تــستند إىل حتديــد منطــي    علــ

  . متصور سلفا انتماء دييناستنادا إىل واليت يتم تنفيذها ،ينطوي على متييز
 االستعراضـي يف مناسـبة جانبيـة        ديربـان  خـالل مـؤمتر      ،وشاركت املقررة اخلاصة أيضاً     - ٥٥
ها مفوضـية األمـم     ت، نظم “ريض على الكراهية العرقية أو الدينية     التحنبذ  حرية التعبري و  ” بشأن

وألقـت هبـذه املناسـبة بيانـاً مـشتركاً مـع            . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢املتحدة حلقوق اإلنسان يف     
ــين    ــرر اخلــاص املع ــزاملق ــةبتعزي ــبري   احلــق يف ومحاي ــرأي والتع ــة ال ــين   ، حري ــرر اخلــاص املع  واملق

 األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن  وكراهيــةتمييــز العنــصري باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية وال
جوانـب   أن احلق يف حريـة التعـبري ُيـشكّل جانبـاً أساسـياً مـن                  جمددا وأكّد ثالثتهم . )٢٧(تعّصب

. مثّ ينبغـي محايتـه علـى حنـوٍ كـاٍف يف التـشريعات احملليـة                 ومـن  ،احلق يف حرية الدين أو املعتقـد      
الضروري أن يستند اجلدل الدائر حول حـدود حريـة           منويعتقد املقررون اخلاصون الثالثة أنه      

 ٢٠ و ١٩الـصلة، واملنــصوص عليـه يف املــادتني    القــائم ذي التعـبري إىل اإلطـار القــانوين الـدويل   
ومـن املنظـور القـانوين فـإن كـل جمموعـة            . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       

ا واحلكـم عليهـا، سـواء عـن طريـق قـاضٍ أو هيئـة              تقييمه وال ميكن  خصوصيتهامن احلقائق هلا    
واخلالصـة أن املقـررين     .  ومع مراعـاة سـياقها اخلـاص       ، وفقاً لظروفها اخلاصة    إال ،حمايدةأخرى  

دعـوة  روا بأن اهلدف النهائي هو إجياد أكثر السبل فعالية حلماية األفراد من             اخلاصني الثالثة ذكَّ  
 قيــود  االســتجابة القانونيــة وحــدها، مــن قبيــل فــرض  وال تكفــي. اآلخــرين إىل الكراهيــة والعنــف 

.  والتــصورات ولغــة اخلطــابطــرق الــتفكريحــداث تغــيريات حقيقيـة يف  حريــة التعــبري، إل علـى 

__________ 
  )٢٦(  A/CONF.211/PC/WG.1/5.  
ــبكة اإل      )٢٧(   ــاح علـــى شـ ــة متـ ــررين اخلاصـــني الثالثـ ــشترك للمقـ ــان املـ ــل للبيـ ــع  الـــنص الكامـ نترنـــت علـــى املوقـ

www2.ohchr.org/english/issues/religion/docs/SRJointstatement22April09.pdf..  
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 جمموعـة أكـرب مـن التـدابري املتعلقـة           مـن الـضروري وجـود     وملعاجلة األسباب اجلذرية للتعّصب،     
.  التـسامح والتنـوع  تعليمني الثقافات أو بالسياسات، منها على سبيل املثال يف جماالت احلوار ب     

 حيـوي لبنـاء جمتمعـات متـساحمة يف           إجياد منـاخ مفتـوح ودميقراطـي أمـر         عالوة على ذلك، فإن   
  .املسائل املتعلقة بالشؤون الدينية

ــوشــاركت املقــررة اخلاصــة أيــضاً يف حلقــة دراســية للخــرباء نظّم     - ٥٦ ها مفوضــية األمــم  ت
ضاً احلض على الكراهية الدينية اليت ُتـشكّل حتريـ  نبذ ية التعبري واملتحدة حلقوق اإلنسان عن حر    

  / تــــشرين األول٣ و ٢وعقــــدت يف جنيــــف يــــومي    علــــى التمييــــز والعــــداوة والعنــــف،   
أن تتـصّرف   بـ   يقـع عليهـا التـزام       الـدول   املقـررة اخلاصـة علـى أن       وشددت. )٢٨(٢٠٠٨أكتوبر  

ة حتريـــضاً علـــى التمييـــز أو العـــداوالكراهيـــة الدينيـــة الـــيت ُتـــشكّل  لـــى احلـــض ع حـــاالتإزاء
جلهــاز القــضائي يف تــوفري اإلنــصاف ا  الــذي يــضطلع بــهوأكــدت علــى الــدور اهلــام. العنــف أو

وحـذرت املقـررة اخلاصـة      .  كل حالة وفقاً لظروفها اخلاصة     وعلى وجوب احلكم على   القانوين  
 ختلـق تـوترات ومـشاكل       قـد  والـيت    ،من التشريعات املُبالغ فيها أو املُبهمة بشأن املسائل الدينيـة         

وينبغــي أن تكــون أي  دقيــق، بــدور يف هــذا الــصدد أن تقــوم،الــدول علــى و. بــدالً مــن حلــها
 بعنايـة ويـتم     جامعـة مانعـة ومـصوغة     سياسات هتدف إىل مكافحـة التمييـز الـديين           تشريعات أو 

ة إىل  املقـررة اخلاصـة علـى احلاجـ    وختامـا، أكـدت  . تنفيذها على حنوٍ متـوازن لتحقيـق أهـدافها        
 ،مـا يتعلـق بتنفيـذ املعـايري القائمـة علـى الـصعيد احمللـي                إجراء مزيد من املشاورات، ال سيما يف      

  .ة الشعبيمستوى القواعدوأوصت بتنظيم حلقات عمل إقليمية لبحث هذا املوضوع على 
ويف إطار واليتها الراميـة إىل حتديـد العراقيـل القائمـة والناشـئة الـيت حتـول دون التمتـع                       - ٥٧

همت املقررة اخلاصة يف بياٍن مشترك مع سبعة آخـرين مـن املكلفـني              أسحبرية الدين أو املعتقد،     
ــها مفوضــية األمــم املتحــدة    ،اصــةاخل اإلجــراءات )٢٩(بواليــات  يف احللقــة الدراســية الــيت نظمت

ــة    ــادة اجلماعي ــاين ٢١يف جبنيــف  ُعقــدت ، والــيتحلقــوق اإلنــسان بــشأن منــع اإلب   / كــانون الث
ثـوا   الـذين حب    بواليـات اإلجـراءات اخلاصـة،       الثمانيـة  مـن جديـد املكلفـون     وأكـد   . ٢٠٠٩يناير  

 أهنــم ،الفظــائع اجلماعيــة  منــع اإلبــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن الراميــة إىل الفعالــةاالســتراتيجيات
 ، احلكومـات واجملتمـع املـدين    مـع  ليقومون هبا والتواص  بفضل استقالهلم واألنشطة امليدانية اليت      

انتـهاكات خطـرية وُمكثّفـة ومنظمـة          عـن  متعمقـة مع وحتليل معلومـات     جلاةً مفيدة    أد يشكلون
  احلكومـــات املعنيـــة واجملتمـــع الـــدويل وميكنـــهم أيـــضاً تقـــدمي توصـــيات إىل. حلقـــوق اإلنـــسان

__________ 
  )٢٨(  A/HRC/10/31/Add.3.  
، A/HRC/10/25 ، وwww2.ohchr.org/english/events/RuleofLaw/docs/SProceduresJointStatement.pdf انظـــر  )٢٩(  

  .٥١-٤٤الفقرات 
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ومـن خـالل التقـارير      . مرحلـة مبكـرة    بشأن اخلطوات اليت يتعّين اختاذها لرتع فتيل أي توّتر يف         
 اإلسـهام    اإلجـراءات اخلاصـة    ، يتـوخى  معية العامة وجملس حقوق اإلنـسان      إىل اجل  يقدموهنااليت  

ومـع أن حـاالت التـوتر       . ابـشأهن  إنـذارٍ مبكـر      إصـدار عقّـدة و  لألوضاع املُ  تفهمٍ أفضل    يف حتقيق 
ــة ال      ــة أو وطني ــصرية أو ديني ــة أو عن ــة عرقي ــتم علــى خلفي ــؤدي واالســتقطاب الــيت ت  مجيعهــا ت

 مع ذلـك، مراقبـة عالمـات اإلنـذار املبكـر بـشكل دائـم لكـي                  عنييت إىل إبادة مجاعية     بالضرورة
  .حينها هلا يف التصدييتسىن 
 إىل املناقـشة املتعلقـة حبريـة الـدين     مـوجز وأخرياً تود املقررة اخلاصة أن تشري علـى حنـوٍ            - ٥٨
وخـــالل جلـــسات .  يف عمليـــة االســـتعراض الـــدوري الـــشامل الـــيت جتـــري حاليـــاً  املعتقـــدأو 

وغطــت حــىت اآلن  ، كتابــة التقريــراختتمــت وقــتدوري الــشامل اخلمــس الــيت االســتعراض الــ
، نوقـشت املـسائل   دولـة  ١٩٢  الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عـددها    بلداً من بني   ٨٠

 .بـني تلـك البلـدان     فيما خيتص بستني بلـدا      الدينية خالل جلسات االستعراض الدوري الشامل       
عـدد كـبري   املعتقد تنطـوي علـى مـشاكل يف     املتعلقة حبرية الدين أو    وُيبّين هذا األمر أن املسائل    

 وأن اجملتمــع الــدويل ُيــشارك بنــشاط يف متابعــة تلــك ،مــن البلــدان يف منــاطق خمتلفــة مــن العــامل
وتود املقـررة اخلاصـة أن تؤكـد أن االسـتعراض الـدوري الـشامل ُيـشكّل فرصـةً طيبـة                  . املسائل

 تعتـزم الرجـوع إىل     أهنـا  و ات الـيت قـام هبـا املكلفـون بالواليـ          طريـة القملتابعة الرسـائل والزيـارات      
  . الواردة يف تقارير االستعراض الدوري الشاملاملعتقد التوصيات املتعلقة حبرية الدين أو

  
  تطبيق منظور جنساين  -دال   

ــراره     - ٥٩ ــسان، يف ق ، املقــررة اخلاصــة إىل مواصــلة األخــذ   ٦/٣٧دعــا جملــس حقــوق اإلن
اين بوســائل مــن بينــها حتديــد االعتــداءات املرتكبــة علــى أســاس النــوع اجلنــساين، مبنظــور جنــس

ومنـذ  . وذلك يف سياق عملية إعداد التقـارير، مبـا يف ذلـك مجـع املعلومـات وتقـدمي التوصـيات                   
 أدانــت أيــضا القــرارات ذات الــصلة الــصادرة عــن جلنــة حقــوق اإلنــسان وجملــس  ١٩٩٦عــام 

 بـدافع التعـصب الـديين جبميـع أشـكاله، مبـا فيهـا املمارسـات                 حقوق اإلنسان األعمال املرتكبـة    
  .اليت تنتهك حقوق اإلنسان املخولة للمرأة ومتّيز ضد املرأة

وأبــرزت املقــررة اخلاصــة، يف إطــار واليتــها وبنــاء علــى األنــشطة املنفــذة منــذ تعيينــها     - ٦٠
عف، بــسبب هويــاهتن ، أن الكــثري مــن النــساء يعــانني مــن التمييــز املــضا ٢٠٠٤يوليــه /متــوز يف

ومتيــز قــوانني املواطنــة، يف عــدد مــن البلــدان ضــد املــرأة وأطفاهلــا،   . الدينيــة والعرقيــة واجلنــسية
هــذه األحكــام تــنص علــى أن حقــوق األمهــات أقــل مــن حقــوق اآلبــاء فيمــا يتعلــق بنقــل    ألن

ن يطبــق التمييــز واملمارســات الــضارة بــصحة النــساء والفتيــات داخــل طــوائفه   كمــا. اجلنــسية
وعــالوة علــى ذلــك،  . الدينيــة ألســباب تتعلــق بالتقاليــد الدينيــة أو أســباب منــسوبة إىل الــدين  
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وردت تقارير عن اعتقاالت وحاالت جلد وإكراه على اعتنـاق ديـن آخـر، بـل وحـىت أعمـال                    
ويبــدو أن . قتــل اســتهدفت النــساء بالتحديــد يف إطــار التعــصب القــائم علــى الــدين أو املعتقــد  

لدينيـة معرضـات أيـضا ألن يقعـن ضـحايا عمليـات اغتـصاب وعنـف حتركهـا                   األقليـات ا   إناث
  .مجاعات منظمة

والحظت املقررة اخلاصة أيضا مع األسف أن النساء مـا زلـن ُيـستبعدن إىل حـد كـبري                     - ٦١
وهذه العملية عادة ما تكون حكـرا علـى         . من عملية صنع القرار داخل معظم الطوائف الدينية       

تعني على النساء التغلب على عقبـة املعتقـدات الدينيـة والقـيم التقليديـة،               ولذا ي . الرجال بالفعل 
وباملثـل، ويف   . غالبا داخل طوائفهن، بغيـة ممارسـة حقـوقهن الكاملـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان                 

وقت يتم فيه التشديد بشكل كبري على احلوار فيما بـني األديـان، فـإن غيـاب صـوت املـرأة يف                      
 يتـسم  وال يزال العمل الذي جيب القيـام بـه لتـصحيح األوضـاع     . هشةذلك احلوار، يبعث على الد    

 اإلشـارة  ويف هـذا الـسياق، تـود املقـررة اخلاصـة     . باألمهية، وسيقتضي جهدا على مجيع املـستويات  
، الــذي شــددت فيــه اجلمعيــة علــى أمهيــة مواصــلة وتعزيــز   ٦٣/١٨١إىل قــرار اجلمعيــة العامــة 

يف ذلـك    خلها، على مجيع الُصعد، ومبشاركة أوسع نطاقا، مبا       احلوار بني األديان أو العقائد ودا     
  .مشاركة املرأة من أجل تشجيع حتقيق املزيد من التسامح واالحترام والتفاهم املتبادل

وتتمثل املـسألة األخـرى الـيت تبعـث علـى القلـق يف عـدد التحفظـات الـيت أبـدهتا عـدة                          - ٦٢
 سيما اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال          دول عند التصديق على صكوك حقوق اإلنسان، وال       

التمييز ضد املرأة، وعلى سبيل املثال عند اإلشارة إىل تعارض بعـض أحكامهـا مـع التـشريعات                  
وناقش املكلـف الـسابق بالواليـة هـذه املـسألة بتفـصيل أكـرب يف                . الوطنية املستلهمة من األديان   

ــة       ــن وجه ــرأة م ــد ووضــع امل ــدين أو املعتق ــة ال ــد  دراســته عــن حري ــة والتقالي ، )٣٠( النظــر الديني
وباإلشارة إىل هذه الدراسة، يسر املقررة اخلاصة اإلفادة بأنه، وفقا لقرار جلنة حقـوق اإلنـسان           

، ســيجرى تــوفري هــذه الدراســة جبميــع لغــات العمــل  )٣١( وتوصــية املقــررة اخلاصــة٢٠٠٤/٣٦
  .٢٠٠٩الرمسية الست لألمم املتحدة يف وقت الحق من عام 

 املقررة اخلاصة مواصلة تكـريس اهتمـام خـاص باملمارسـات التمييزيـة املوجهـة                وتعتزم  - ٦٣
ويف هــذا املــضمار، وجهــت املقــررة اخلاصــة، إىل  . ضــد املــرأة علــى أســاس دينــها أو معتقــدها 

 وأدرجـت فـصول     )٣٢(جانب املكلفني اآلخرين بواليات اإلجراءات اخلاصـة، رسـائل مـشتركة          
  .يف التقارير القطرية األخريةفرعية بشأن احلالة اخلاصة للمرأة 

__________ 
  )٣٠(  E/CN.4/2002/73/Add.2.  
  .٥٢ و ٣٩، الفقرتان A/HRC/4/21انظر   )٣١(  
  .Add.3 و AHRC/10/8/Add.2؛ و Add.3 و A/HRC/7/10/Add.2؛ و A/HRC/4/21/Add.3انظر   )٣٢(  
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  االستنتاجات والتوصيات  - اخامس 
جيب على الدول، بغية التصدي للتعصب الديين، أن تـوفر تـشريعات غـري متييزيـة                  - ٦٤

ولـدى تـوفر    . وقضاء مستقل ونزيه، فضال عن إنفاذ القانون بشكل يراعي التنـوع الـديين            
ملبـادرات األخـرى الراميـة إىل تـشجيع         هذه الظروف، ميكن أن تزداد بشكل كبري فعاليـة ا         

  .التسامح واالحترام والتفاهم
وتسري حقوق اإلنسان العاملية، مبا يف ذلك احلق يف حريـة الـدين أو املعتقـد علـى                    - ٦٥

ومع ذلك تبني تقارير املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد . مجيع الناس يف كل مكان
، أن )٣٤-١٨انظــر الفقــرات  ( املــذكورة آنفــا  ، فــضال عــن األمثلــة  ١٩٨٦منــذ عــام  

األشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم، والالجــئني، وطــاليب اللجــوء، واملــشردين داخليــا،         
واألطفال، وأبناء األقليات القومية أو العرقيـة والدينيـة واللغويـة، واألقليـات واملهـاجرون               

يـة الـدين أو املعتقـد    يتعلق مبدى قدرهتم علـى ممارسـة حقهـم يف حر        هم عرضة للضرر فيما   
يتعرض مجيع األشخاص الذين ينتمون إىل إحـدى الفئـات املـذكورة             وبالطبع، ال . بال قيود 

ومع ذلك، فبغيـة التـصدي حلالـة      . أعاله للتمييز والتعصب على أساس دينهم أو معتقدهم       
 يتعلـق حبقهـم يف حريـة الـدين     الضعف اخلاصة اليت يواجهها الكثري منهم، مبا يف ذلك فيمـا   

  .أو املعتقد، تود املقررة اخلاصة صياغة التوصيات التالية
فيما يتعلق باألشخاص احملرومني من حريتهم، تـود املقـررة اخلاصـة التـشديد علـى                  - ٦٦

أن هناك حاجة ماسة إىل توفري التدريب الكايف ملوظفي مرافـق االحتجـاز وتوعيتـهم بـشأن                 
ــايري الد     ــرام املع ــشجيع واحت ــل يف ت ــهم املتمث ــة     واجب ــة مبعامل ــسان املتعلق ــوق اإلن ــة حلق ولي

ويـتعني  . احملتجزين، وال سيما فيما يتعلق بـحق أولئك احملتجزين يف حرية الـدين أو املعتقـد              
على الدولة إبالغ الـسلطات املعنيـة والعـاملني يف مرافـق االحتجـاز باملعـايري الـسارية، وأن         

تجزين الدينية قد ال تقتصر علـى       تقوم كذلك بتعزيز وعيهم بأن تأثري انتهاكات حقوق احمل        
مرافـق االحتجـاز فقـط، بــل قـد تنـال كــذلك مـن جممـل بيئـة التــسامح الـديين، حـىت علــى           

  .املستوى الدويل
وجيد الالجئون وطالبو اللجـوء واملـشردون داخليـا أنفـسهم أيـضا عرضـة للـضرر                   - ٦٧

يقـة اخلتاميـة ملـؤمتر       مـن الوث   ٨٠وتود املقررة اخلاصة اإلشـارة إىل الفقـرة         . بشكل استثنائي 
اســتعراض ديربــان الــيت تؤكــد مــن جديــد أن ســبل االســتجابة والــسياسات علــى كــل مــن 
الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل، مبــا يف ذلــك املــساعدة املاليــة، فيمــا يتعلــق حبــاالت     

 أشـكال   الالجئني واملشردين داخليا يف خمتلـف بقـاع العـامل، جيـب أال تـستند إىل أي شـكل مـن                    
اللجـوء،  مـدى حـق     وفيما يتعلق مبجمل عملية حتديـد       . ييز اليت حيظرها القانون الدويل    التم
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يبدو من املهم للغاية احلـصول علـى معلومـات دقيقـة وموضـوعية ومـستوفاة بـشأن بلـدان                    
وتـود املقـررة اخلاصـة      . طاليب اللجوء األصلية، وبـشأن أي اضـطهاد ديـين سـابق أو راهـن              

ي منح حق اللجـوء عـدم بنـاء قـراراهتم حـصرا علـى مـصادر        التشديد على أنه ينبغي ملقرر 
بلـد األصـل أو املنطقـة املعنيـة قـد تغـريت              خمتارة مسبقا، وخاصة عندما ُيزعم أن احلالـة يف        
وعالوة على ذلك، تـود املقـررة اخلاصـة         . منذ آخر مرة مت فيها استكمال معلومات بشأهنا       

دربني جيـدا وحمايـدين وميكـن الوثـوق         التشديد على أن هناك حاجة إىل مترمجني فـوريني مـ          
هبم، لالسـتعانة هبـم يف مقـابالت تقريـر حـق اللجـوء، بغيـة تفـادي العراقيـل الـشديدة الـيت              

  .يواجهها طالبو اللجوء
إن حالــة األطفــال وحريــة الــدين أو املعتقــد املخولــة هلــم جــديران أيــضا بــأن يــوىل     - ٦٨

 الطفـل، وبغيـة كفالـة خيـارات حـرة           “تطـور قـدرات   ”ووفقـا ملفهـوم     . إليهما اهتمام خاص  
ومــستنرية بــشأن حريــة الــدين أو املعتقــد املخولــة لــه، تــود املقــررة اخلاصــة التــشديد علــى  

ينبغـي إيــالء اهتمـام خــاص إىل تـشجيع املواقــف اإلجيابيـة، وبــالنظر إىل      إذ. النـهوج التاليــة 
م يف التعلـيم بـشكل    مصلحة الطفل العليا، إىل دعم اآلباء ملمارسة حقوقهم والقيام بـدوره          

وينبغــي تــدريس األديــان واملعتقــدات بطريقــة . )٣٣(كامــل يف جمــال التــسامح وعــدم التمييــز
ويف هــذا الــصدد فــإن . نزيهــة ومتوازنــة، كــي ال يــؤدي ذلــك التــدريس إىل تلقــني العقائــد 

 تـوفر   )٣٤(مبادئ توليدو التوجيهية املتعلقة بتدريس األديان واملعتقـدات يف املـدارس العامـة            
تــدريس األديــان واملعتقــدات، فــضال عــن منــاهج وجيهــات عمليــة ُيــسترشد هبــا يف وضــع ت

. بعض اإلجراءات املفضلة، بغرض كفالة اإلنـصاف يف وضـع مثـل هـذه املنـاهج التعليميـة                 
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تسعى الـدول جاهـدة إىل القـضاء علـى التعـصب واملفـاهيم                   

عتقـد، وأن تكفـل احتـرام وقبـول التعدديـة والتنـوع يف              اليت تتعارض مع حرية الـدين أو امل       
  .جمال الدين أو املعتقد

ــدين       - ٦٩ ــة ال ــهاك حقهــم يف حري ــة عرضــة أيــضا النت ــزال أفــراد األقليــات الديني وال ي
وتـود املقـررة اخلاصـة اإلشـارة إىل أن دينـا            . املعتقد وغريها من أعمال التعـصب الـديين        أو

احد من العامل، وأن يعاين معتنقوه نتيجة لذلك، ومع ذلـك           معينا قد يشكل أقلية يف جزء و      
ويــتعني تــدريب . قــد يــشكل هــذا الــدين ديــن أغلبيــة الــسكان يف منطقــة أخــرى مــن العــامل

مسؤويل احلكومة وموظفي اخلدمة املدنيـة تـدريبا مناسـبا يف جمـال معـايري حقـوق اإلنـسان،                   
__________ 

  .٩، التذييل، الفقرة E/CN.4/2002/73انظر   )٣٣(  
ــابع ملكتــب امل      )٣٤(   ــدين أو املعتقــد الت ــة ال ــة أعــدها اجمللــس االستــشاري للخــرباء املعنــيني حبري ؤســسات الدميقراطي

: وحقــوق اإلنــسان يف منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا؛ الــنص متــاح علــى املوقــع التــايل بــشبكة اإلنترنــت
www.osce.org/publications/odihr/2007/11/28314_993_en.pdf.   
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وعمومـا، ينبغـي أن   . ين أو املعتقـد ويف هذا الصدد ينبغي إيـالء انتبـاه خـاص إىل حريـة الـد      
تتخذ الدول التدابري املناسبة يف ميدان التعليم بغية تشجيع زيـادة املعرفـة يف اجملتمـع بـصفة           

وعـالوة  . ولغاهتـا وثقافاهتـا  . عامة عن تاريخ األقليـات الدينيـة العديـدة القائمـة يف أراضـيها        
املــساواة يكفــل التوزيــع علــى ذلــك، ينبغــي أن يوضــع إطــار سياســة عامــة عــن التعدديــة و 

املنصف للمـوارد، مبـا يف ذلـك تـرددات البـث اإلذاعـي، فيمـا بـني وسـائط إعـالم اخلدمـة                        
العامة ووسـائط اإلعـالم التجاريـة واجملتمعيـة، لكـي تـتمكن معـا مـن متثيـل كافـة الثقافـات                       

ولــدى تعمــيم مراعــاة شــؤون األقليــات الدينيــة، فــإن       . )٣٥(والطوائــف واآلراء بــاجملتمع 
جراءات اإلجيابية حتظى باألمهية يف بعض اجملاالت بغية التمكني لتلك األقليات، وإذكاء            اإل

  .الوعي بشأن حالتها
وفيما يتعلق حبالة املهـاجرين، يـساور املقـررة اخلاصـة القلـق إزاء القيـود املفروضـة           - ٧٠

نون الـدويل   على حريتهم يف اجملاهرة بدينهم أو معتقدهم عالنية، وهي ُتذكر بأنه وفقا للقـا             
حلقوق اإلنسان فإن أي من هذه القيود جيب أن ينص عليها القانون، وأن تكون ضـرورية                
حلماية السالمة العامة، أو النظام العام، أو الصحة، أو اآلداب العامة، أو حقـوق اآلخـرين      

وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن تطبق الدول تدابري حمـددة تـشارك فيهـا              . وحرياهتم األساسية 
ــة      اجمل ــشجيع معامل ــايف، وت ــوع الثق ــرام التن ــشجيع احت ــة ت تمعــات املــضيفة واملهــاجرون بغي

املهاجرين بإنصاف، والقيام، حيثما كان ذلك مناسبا، بوضع الربامج اليت تيـّسر إدمـاجهم              
  .يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية

ة الـدين أو املعتقـد املخولـة جلميـع          وجيب إدراج ُبعد وقـائي يف محايـة احلـق يف حريـ              - ٧١
ولــذا فمــن املهــم للغايــة إيــالء االنتبــاه الواجــب إىل عالمــات . األشــخاص العرضــة للــضرر

التعصب املبكرة، اليت قد ال تشكل يف حـد ذاهتـا انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان، ولكنـها قـد           
. لية واسعة النطاق  ولذا فإن الوالية تتضمن مسؤو    . تقود يف هناية املطاف إىل التمييز الديين      

قتــصر علــى رصــد حالــة مــن حــاالت انتــهاكات حقــوق اإلنــسان وحــسب،    ت فالواليــة ال
تؤدي أيضا دورا يتمثل يف اكتشاف عالمات اإلنذار املبكر على وجود التعصب الذي  بل

  .قد يقود إىل متييز قائم على الدين أو املعتقد
الستبعاد أو التقييد أو التفضيل شكل من أشكال التفرقة أو اأي ومن احليوي منع   - ٧٢

على أساس الدين أو املعتقد يهدف إىل إلغاء أو إعاقـة اإلقـرار حبقـوق اإلنـسان واحلريـات                   
والدول ملزمة  .  أو ُيفضي إىل ذلك    األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها على أساسٍ متكافئ        

__________ 
، املبــدأ اخلــامس؛ وهــو متــاح علــى املوقــع التــايل بــشبكة  مبــادئ كامــدن حــول حريــة التعــبري واملــساواةانظــر   )٣٥(  

  .www.article19.org/advocacy/campaigns/camden-principles: اإلنترنت
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 كافـة التـدابري املناسـبة        واختـاذ  ،بالعمل بشكل فّعال بشأن عالمات اإلنذار املبكر املذكورة       
 ذلـك  والضرورية لتصحيح وضع قد يقود إىل انتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان، مبـا يف           

إىل  النتبـاه ويف هـذا اإلطـار، تـود املقـررة اخلاصـة توجيـه ا             . احلق يف حرية الدين أو املعتقـد      
تعــصب، حــسب االلتزامــات املختلفــة الواقعــة علــى عــاتق الــدول فيمــا يتعلــق بــالتمييز وال 

نـص عليـه إعـالن القـضاء علـى مجيـع أشـكال التعـصب والتمييـز القـائمني علـى أسـاس                 ما
وتنص مادته الرابعة على أن تتخذ مجيع الدول تدابري فعالة          . ١٩٨١عام  لالدين أو املعتقد    

ملنع وإهناء التمييز علـى أسـاس الـدين أو املعتقـد يف االعتـراف حبقـوق اإلنـسان واحلريـات                     
يف مجيع جماالت احلياة املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة ويف        األساسية  

نــع تــشريعات مل مــنممارســتها والتمتــع هبــا كــل جهــد لــسن أو إلغــاء مــا تقتــضيه الــضرورة  
متييز من هذا النوع، والختاذ مجيع التدابري املالئمة ملكافحة التعصب القائم على أساس              أي

  . األخرى يف هذا الشأنالدين أو املعتقدات
وبغية هتيئة مناخ يسود فيه التسامح الديين، من املستصوب أن تقوم الدول بوضع         - ٧٣

استراتيجيات استباقية، ومن املهم بشكل حاسم أن تنتهج القيادة الـسياسية هنجـا واضـحا               
وقائما علـى حقـوق اإلنـسان إزاء مـسألة التـسامح الـديين، وأن تعمـم موقفهـا عـن طريـق                       

وباإلضـافة إىل التـشريعات، لـدى الـدول عـدة      . ادر احلزب وعلى اجلمهـور بوجـه عـام        كو
ســبل ملكافحــة التعــصب الــديين، علــى ســبيل املثــال، عــن طريــق تــشجيع احلــوار فيمــا بــني  

يف ذلــك بــشأن حقــوق   األديــان وداخلــها، فــضال عــن تــوفري التعلــيم رفيــع املــستوى، مبــا   
وج جامعــة لألديــان أو املعتقــدات، وجيــب أن النــهتلــك ومثــة حاجــة ألن تكــون . اإلنــسان

ُتحجم الدول عن التدخل يف حق األفراد يف حرية الفكر والضمري والدين، وفقـاً للقـانون                
ويف املقــام األول، يكــون حكــم القــانون وتــسيري املؤســسات      . الــدويل حلقــوق اإلنــسان  

الـيت تتـوخى تـشجيع    الدميقراطية من الشروط املسبقة الالزمة لفعالية تلك االستراتيجيات        
  .احلوار والتفاهم حقا

  


