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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/457/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  حرية الدين أو املعتقد  - ٦٧/١٧٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 الـذي أصـدرت   ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٣٦/٥٥ إىل قرارها   إذ تشري   

كال التعــصب والتمييــز القــائمني علــى أســاس مبوجبــه اإلعــالن املتعلــق بالقــضاء علــى مجيــع أشــ

  الدين أو املعتقد،

 )١( من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية           ١٨ إىل املادة    وإذ تشري أيضا    

 وغريمهــا مــن أحكــام حقــوق اإلنــسان يف )٢( مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان١٨واملــادة 

  الصدد، هذا

لــــسابقة املتعلقــــة بالقــــضاء علــــى مجيــــع أشــــكال  إىل قراراــــا اوإذ تــــشري كــــذلك  

 املــؤرخ ٦٦/١٦٨والتمييــز القــائمني علــى أســاس الــدين أو املعتقــد، مبــا فيهــا القــرار   التعــصب

 ٢٢ املــــؤرخ ١٩/٨، وقـــرار جملــــس حقـــوق اإلنـــسان    ٢٠١١ديـــسمرب  /كـــانون األول  ١٩

  ،)٣(٢٠١٢ مارس/آذار

ة حبقوق اإلنـسان يف تـوفري التوجيـه     بالعمل املهم الذي تضطلع به اللجنة املعني   وإذ تقر   

  بشأن نطاق حرية الدين أو املعتقد،

_______________ 

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )١(

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )٢(

، الفــصل (A/67/53) ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسابعة والــستون، امللحــق رقــم    :انظــر )٣(
 .الثالث، الفرع ألف
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 أن الدين أو املعتقد يشكل، بالنسبة إىل ااهرين بأي منـهما، أحـد العناصـر         وإذ ترى   

  األساسية يف تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام حرية الدين أو املعتقد وضماا بشكل تام،

 احلـق يف حريـة الفكـر والـضمري والـدين أو املعتقـد الـيت         أن لكـل فـرد  وإذ تعيد تأكيـد     

يكـون لـه ديـن أو معتقـد أو أن يعتنـق       تشمل حرية الفرد يف أن خيتار بنفسه أن يكون لـه أو ال   

مـع مجاعـة مـن األفـراد، علنـا         هذا الدين أو املعتقد واحلرية يف إشهار دينه أو معتقده مبفـرده أو            

  ة والعبادة وإقامة الشعائر،أو سرا، عن طريق التعليم واملمارس

 إزاء استمرار أعمـال التعـصب والعنـف القائمـة علـى أسـاس               وإذ يساورها بالغ القلق     

الدين أو املعتقـد ضـد األفـراد وأفـراد الطوائـف الدينيـة واألقليـات الدينيـة يف مجيـع أحنـاء العـامل               

لتمييـز القـائمني علـى    وإزاء التقدم احملدود الذي أحرز يف القضاء على مجيع أشكال التعصب وا      

أساس الدين أو املعتقد، وإذ تعتقد أن من الضروري، بناء على ذلـك، بـذل املزيـد مـن اجلهـود                

املكثفة من أجل تعزيز احلق يف حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقـد ومحايتـه والقـضاء علـى           

تقـد، علـى غـرار    مجيع أشـكال الكراهيـة والتعـصب والتمييـز القائمـة علـى أسـاس الـدين أو املع              

لــوحظ أيــضا يف املــؤمتر العــاملي ملناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب     مــا

ــا ــن       ومـ ــرة مـ ــا يف الفتـ ــوب أفريقيـ ــان، جنـ ــد يف ديربـ ــذي عقـ ــصب الـ ــن تعـ ــذلك مـ ــصل بـ يتـ

 ويف مــؤمتر اســتعراض ديربــان الــذي عقــد يف  ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٨أغــسطس إىل /آب ٣١

  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠جنيف يف الفترة من 

ــق     ــساورها القل ــدات     وإذ ي ــف أو التهدي ــة عــن أعمــال العن ــسلطات الرمسي لتغاضــي ال

احلقيقية بالعنف ضد األشـخاص املنـتمني إىل طوائـف دينيـة وأقليـات دينيـة أو لتـشجيعها علـى          

  تلك األعمال أو التهديدات يف بعض األحيان،

دد القوانني واألنظمة اليت حتد من حريـة الفكـر      إزاء تزايد ع  وإذ يساورها القلق أيضا       

  املعتقد وإزاء تنفيذ القوانني القائمة بطريقة متييزية، والضمري والدين أو

 بضرورة التصدي ملا يشهده العامل يف شـىت أحنائـه مـن تزايـد يف التطـرف      واقتناعا منها   

ــى أســاس ا      ــز عل ــراد وحلــاالت العنــف والتميي ــذي ميــس حقــوق األف ــديين ال ــدين أو املعتقــد  ال ل

باسم الدين أو املعتقد، أو وفقا للممارسات الثقافية والتقليدية، اليت متس العديد مـن النـساء              أو

وغريهن من األفراد، وإلساءة استخدام الدين أو املعتقد لغايات تتعـارض مـع املبـادئ املبينـة يف             

  د،ميثاق األمم املتحدة ويف صكوك األمم املتحدة األخرى يف هذا الصد

 إزاء كـــل اهلجمـــات الـــيت تـــستهدف األمـــاكن واملواقـــع  وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق  

ــانون الــدويل، وال     ــة يف انتــهاك للق ــزارات الديني ــسان والقــانون      وامل ــانون حقــوق اإلن ــيما ق س

  اإلنساين، مبا يف ذلك أي تدمري متعمد لآلثار واملعامل التارخيية،
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يـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واهليئـات         علـى أن للـدول واملنظمـات اإلقليم       وإذ تشدد     

الدينيــة ووســائط اإلعــالم دورا مهمــا يف تعزيــز التــسامح واحتــرام التنــوع الــديين والثقــايف ويف   

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقد، على الصعيد العاملي،

لــى تقبــل النــاس للتنــوع   أمهيــة التعلــيم يف تعزيــز التــسامح الــذي ينطــوي ع وإذ تؤكــد  

واحتــرامهم لــه، ويــشمل ذلــك حريــة التعــبري عــن الــدين، وإذ تؤكــد أيــضا ضــرورة أن يــسهم    

التعليم، وخباصة يف املدارس، على حنو جمـد يف تعزيـز التـسامح ويف القـضاء علـى التمييـز القـائم         

  على أساس الدين أو املعتقد،

ــز القــا  تــدين بــشدة   - ١   ــدين  مجيــع أشــكال التعــصب والتميي ئمني علــى أســاس ال

  املعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد؛ أو

 أن احلق يف حرية الفكـر والـضمري والـدين أو املعتقـد ينطبـق بالتـساوي                تؤكد  - ٢  

ــق       ــز فيمــا يتعل ــهم أو معتقــدهم ودون أي متيي علــى مجيــع األشــخاص، بــصرف النظــر عــن دين

   املساواة؛بتمتعهم حبماية القانون على قدم

أكدتـه اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،       جيوز، علـى حنـو مـا    على أنه التشدد    - ٣  

تقييد حرية الفرد يف إشهار دينه أو معتقده إال إذا كان ذلـك مبقتـضى القـانون وكـان ضـروريا        

حقـوق اآلخـرين    حلماية السالمة العامة أو النظـام العـام أو الـصحة العامـة أو اآلداب العامـة أو               

ينـتقص مـن احلـق يف حريـة الفكـر            وحريام األساسية وكان غـري متييـزي ويطبـق علـى حنـو ال             

  والدين أو املعتقد؛ والضمري

 علـــى أن حريـــة الـــدين أو املعتقـــد وحريـــة التعـــبري مترابطتـــان   تـــشدد أيـــضا  - ٤  

األخــرى، وتؤكــد كــذلك الــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه ممارســة  كــل منــهماعــزز تمتــشابكتان 

ــذين احل ــاس الــدين         ه ــى أس ــز القــائمني عل ــصب والتميي ــصدي جلميــع أشــكال التع ــني يف الت ق

  املعتقد؛ أو

 بالزيـادة املـسجلة عمومـا يف أعمـال التعـصب والعنـف،              تسلم مع بالغ القلق     - ٥  

بصرف النظر عمن يقوم بتلك األعمال، ضـد أفـراد العديـد مـن الطوائـف الدينيـة وغريهـا مـن                   

العامل، مبا فيها احلاالت اليت حتدث بدافع كراهية اإلسالم ومعـاداة        الطوائف يف أحناء خمتلفة من      

  خرى؛األالسامية وكراهية املسيحية والتحامل على أتباع الديانات أو املعتقدات 

ــدين  - ٦   ــشدة ت ــى التمييــز      ب ــضا عل ــة تــشكل حتري ــة الديني  أي دعــوة إىل الكراهي

الم املطبوعـة أو الـسمعية البـصرية    العنف، سواء استخدمت يف ذلـك وسـائط اإلعـ     العداء أو  أو

  اإللكترونية أو غريها من الوسائل؛ أو
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 إزاء التعــصب والتمييــز اللــذين ال يــزاالن ميارســان بــشكل قلــقالتعــرب عــن   - ٧  

منطـي علــى الــصعيد االجتمــاعي ضــد كــثريين علـى أســاس الــدين أو املعتقــد، وتــشدد علــى أن   

ــة     ــق مبجموعــات ديني ــة تتعل ــى أســاس املعتقــد   وجــود إجــراءات قانوني أو جمموعــات قائمــة عل

وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا ملمارسة الفرد احلق يف إشهار دينـه أو معتقـده وأنـه عنـدما           

تكــون تلــك اإلجــراءات مطلوبــة قانونــا علــى الــصعيد الــوطين أو احمللــي، ينبغــي أن تكــون غــري  

ــع         ــة حلــق اجلمي ــة فعال ــوفري محاي ــسامهة يف ت ــن أجــل امل ــة م ــة   متييزي ــعائرهم الديني ــة ش يف ممارس

  مع مجاعة من األفراد، علنا أو سرا؛ معتقدام مبفردهم أو أو

 بعـدم متكـن األشـخاص الـذين يعيـشون أوضـاعا هـشة، مبـن                 تسلم مع القلـق     - ٨  

ــال     فـــيهم احملرومـــون مـــن حريتـــهم والالجئـــون وطـــالبو اللجـــوء واملـــشردون داخليـــا واألطفـ

أقليــات دينيــة ولغويــة واملهــاجرون، مــن  عرقيــة أو نيــة أوواألشــخاص املنتمــون إىل أقليــات وط

  ممارسة حقهم يف حرية الدين أو املعتقد حبرية؛

 على أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة علـى النحـو الواجـب إىل منـع            تشدد  - ٩  

ارتكــاب أعمــال العنــف ضــد األشــخاص املنــتمني إىل أقليــات دينيــة وأن حتقــق فيهــا وتعاقــب    

ــض النظـــ  ــا، بغـ ــهاكا    عليهـ ــشكل انتـ ــن أن يـ ــذلك ميكـ ــام بـ ــدم القيـ ــا، وأن عـ ــن مرتكبيهـ  ر عـ

  اإلنسان؛ حلقوق

 على عدم جواز مساواة أي دين باإلرهاب، ملـا قـد يترتـب علـى                أيضا تشدد  - ١٠  

ذلك من عواقب ضارة تؤثر يف متتع كـل أفـراد الطوائـف الدينيـة املعنيـة بـاحلق يف حريـة الـدين              

  املعتقد؛ أو

حاالت التعـصب الـديين الـيت ال تـزال قائمـة وظهـور              من  ئها  تعرب عن استيا    - ١١  

 :يلي عقبات تعوق التمتع باحلق يف حرية الدين أو املعتقد، ومنها ما

حاالت التعصب والعنف ضد أفراد العديد مـن األقليـات الدينيـة وغريهـا مـن                  )أ(  

 الطوائف يف شىت أحناء العامل؛

ــز وال    )ب(   ــة والتميي ــة الديني ــى يف    حــوادث الكراهي ــد تتجل ــيت ق ــف ال تعــصب والعن

 معتقدهم؛ القولبة املهينة لألشخاص وتنميطهم سلبا ووصمهم على أساس دينهم أو

ــهاك        )ج(   ــدمريها يف انت ــة أو ت ــزارات الديني ــع وامل ــاكن واملواق ــى األم اهلجمــات عل

 سـيما قــانون حقـوق اإلنــسان والقــانون اإلنـساين، ملــا تكتـسيه مــن أمهيــة     للقـانون الــدويل، وال 

ــة        ــدين مبعتقــدات روحي ــيت ت ــراد الطوائــف ال ــة أف ــسبة إىل كرام ــادي هلــا بالن تتجــاوز الطــابع امل

 دينية وحيام؛ أو
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احلاالت اليت تشكل، على صعيد القانون واملمارسـة علـى الـسواء، انتـهاكات           )د(  
للحق األساسي يف حرية الدين أو املعتقد، مبا يف ذلـك حـق الفـرد يف اجلهـر مبعتقداتـه الروحيـة                
ــة      ــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـ ــواد املتـــصلة بـــذلك مـــن العهـ ــاة املـ ــة، مـــع مراعـ والدينيـ

  وغريه من الصكوك الدولية؛)١(والسياسية

تقــدم ضــمانات كافيــة وفعالــة للجميــع   الــنظم الدســتورية والتــشريعية الــيت ال   )هـ(  
  دون متييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد؛

ــدين    حتــث  - ١٢    الــدول علــى تكثيــف جهودهــا حلمايــة حريــة الفكــر والــضمري وال
  :تقد وتعزيزها وعلى القيام مبا يلي حتقيقا هلذه الغايةاملع أو

أن تكفــل تــوفري نظمهــا الدســتورية والتــشريعية للجميــع دون متييــز ضــمانات    )أ(  
وافية وفعالة حلرية الفكر والـضمري والـدين أو املعتقـد، بطـرق منـها إتاحـة إمكانيـة اللجـوء إىل                       

 ينتهك فيها احلق يف حريـة الفكـر والـضمري           القضاء وتوفري سبل انتصاف فعالة يف احلاالت اليت       
والدين أو املعتقـد أو احلـق يف ممارسـة املـرء لـشعائره الدينيـة حبريـة، مبـا يف ذلـك حريـة املـرء يف             

  معتقده؛ تغيري دينه أو

أن تكفل عدم تطبيـق التـشريعات القائمـة بطريقـة متييزيـة أو علـى حنـو يـؤدي            )ب(  
عتقـد وعـدم حرمـان أي مـن اخلاضـعني لواليتـها، ألسـباب         إىل التمييز علـى أسـاس الـدين أو امل         

املعتقـد، مـن احلـق يف احليـاة واحلريـة واألمـن الشخـصي، وعـدم تعـرض أحـد                      تتعلق بالـدين أو   
االعتقـال   الالإنـسانية أو املهينـة أو      غريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو          للتعذيب أو 

  العدالة؛  مجيع مرتكيب انتهاكات هذه احلقوق إىلاالحتجاز تعسفا لألسباب ذاا، وتقدمي أو

أن تــضع حــدا النتــهاكات حقــوق اإلنــسان للمــرأة وأن تــويل اهتمامــا خاصــا   )ج(  
إللغاء املمارسات والتشريعات اليت تنطوي على متييز ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك يف إطـار ممارسـة             

  املعتقد؛ حقها يف حرية الفكر والضمري والدين أو

كفــل أال يتعــرض أحــد للتمييــز علــى أســاس دينــه أو معتقــده يف احلــصول أن ت  )د(  
ــافع       ــسانية أو املنـ ــساعدة اإلنـ ــة أو املـ ــة أو الوظيفـ ــة الطبيـ ــيم أو الرعايـ ــها التعلـ ــور منـ ــى أمـ علـ
االجتماعية، وأن تكفل متتع كل فرد باحلق يف احلصول على اخلـدمات العامـة يف بلـده وإتاحـة                  

م املــساواة مــع ســواه دون أي متييــز علــى أســاس الــدين   الفرصــة لــه للحــصول عليهــا علــى قــد  
  املعتقد؛ أو

، ممارسـات التـسجيل املتبعـة مـن أجـل ضـمان             حسب االقتضاء أن تستعرض،     )هـ(  
أال تقيد تلك املمارسات حق مجيع األشـخاص يف إشـهار دينـهم أو معتقـدهم، سـواء مبفـردهم           

  أو مع مجاعة من األفراد، علنا أو سرا؛
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ــل عــ   )و(   ــدين      أن تكف ــى أســاس ال ــرد عل ــة عــن أي ف ــائق رمسي دم حجــب أي وث
املعتقد وأن لكل شخص احلـق يف االمتنـاع عـن كـشف معلومـات بـشأن انتمائـه الـديين يف                       أو

  تلك الوثائق ضد إرادته؛

أن تكفــــل بوجــــه خــــاص حــــق مجيــــع األشــــخاص يف العبــــادة أو التجمــــع   )ز(  
قامـة األمـاكن الالزمـة هلـذه األغـراض      معتقـد وحقهـم يف إ   التدريس فيما يتعلق بأي ديـن أو   أو

ــاالت       ــذه اــ ــار يف هــ ــات واألفكــ ــاس املعلومــ ــخاص يف التمــ ــع األشــ ــق مجيــ ــا وحــ وإدارــ
  ونقلها؛ وتلقيها

أن تكفـل، وفقــا للتــشريعات الوطنيـة املالئمــة وطبقــا للقـانون الــدويل حلقــوق      )ح(  
ؤســسات الدينيـــة  اإلنــسان، احتــرام حريــة مجيـــع األشــخاص وأفــراد اموعـــات يف إقامــة امل      

  اخلريية أو اإلنسانية وإدارا ومحايتها بصورة تامة؛ أو

مجيع املسؤولني الرمسيني واملوظفني املدنيني، مبـن فـيهم أفـراد       احترام  أن تكفل     )ط(  
اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني وموظفو مرافق االحتجـاز والعـسكريون واملربـون، حريـة الـدين             

واجبام الرمسيـة وتـوفري كـل    لز على أساس الدين أو املعتقد أثناء أدائهم        أو املعتقد وعدم التميي   
  هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب؛ ما

أن تتخــذ مجيــع اإلجــراءات الالزمــة واملالئمــة، مبــا يتفــق مــع املعــايري الدوليــة      )ي(  
لتخويـف واإلكـراه    حلقوق اإلنسان، ملكافحـة الكراهيـة والتمييـز والتعـصب وأعمـال العنـف وا              

ــى العــداء       ــدين أو املعتقــد ومكافحــة التحــريض عل بــدافع مــن التعــصب القــائم علــى أســاس ال
  والعنف، مع إيالء اهتمام خاص ألفراد األقليات الدينية يف مجيع أحناء العامل؛

أن تعزز التفاهم والتسامح وعدم التمييـز واالحتـرام يف مجيـع املـسائل املتعلقـة                  )ك(  
املعتقد عن طريق نظام التعليم وغريه من الوسائل، بتـشجيع املعرفـة علـى نطـاق          أوحبرية الدين   

أوســع يف اتمــع بــصفة عامــة مبختلــف األديــان واملعتقــدات وبتــاريخ خمتلــف األقليــات الدينيــة  
  اخلاضعة لواليتها وبتقاليدها ولغاا وثقافاا؛

 التقييد أو التفضيل علـى  أن متنع أي شكل من أشكال التفرقة أو االستبعاد أو          )ل(  
ــا          ــع ــات األساســية أو التمت ــسان واحلري ــوق اإلن ــرار حبق ــوق اإلق ــد يع ــدين أو املعتق أســاس ال

ممارستها علـى أسـاس متكـافئ وأن تكـشف عـن بـوادر التعـصب الـيت قـد تقـود إىل التمييـز                         أو
  على أساس الدين أو املعتقد؛

ــيت ترمــي إىل  ترحــب   - ١٣   ــادرات وســائط اإلعــالم ال ــرام  مبب ــسامح واحت ــز الت  تعزي
التنوع الديين والثقايف وتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها، مبـا يف ذلـك حريـة الـدين أو املعتقـد،            

   تلك املبادرات؛وتشجععلى الصعيد العاملي 
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 أمهيـة مواصـلة احلـوار جبميـع أشـكاله، مبـا يف ذلـك احلـوار بـني األديـان            تؤكد  - ١٤  

وتوسيع نطاق املشاركة فيه، مبا يف ذلـك مـشاركة املـرأة، مـن              املعتقدات وداخلها، وتعزيزه     أو

ــادرات       ــرام والتفــاهم، وترحــب مبختلــف املب ــد مــن التــسامح واالحت أجــل التــشجيع علــى املزي

يف هذا الـصدد، مبـا فيهـا مبـادرة حتـالف احلـضارات والـربامج الـيت تـديرها منظمـة                       املضطلع ا 

  األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

يف ذلــك   بــاجلهود الـيت تواصــل مجيــع اجلهـات الفاعلــة يف اتمـع، مبــا   ترحـب   - ١٥  

املعتقـد، بـذهلا مـن     املنظمات غري احلكومية واهليئات واموعات القائمة على أسـاس الـدين أو           

ــز      التــشجيع علــى أجــل  ــع أشــكال التعــصب والتميي ــق بالقــضاء علــى مجي ــذ اإلعــالن املتعل تنفي

 تقـوم بـه     وتـشجع تلـك اجلهـود، وتـشجع كـذلك مـا            )٤(ين أو املعتقـد   القائمني على أساس الـد    

تلك اجلهات من عمل من أجـل تعزيـز حريـة الـدين أو املعتقـد وتـسليط الـضوء علـى حـاالت                        

  التعصب الديين والتمييز واالضطهاد وتعزيز التسامح الديين؛

املنظمـات   الدول واألمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة، مبـا فيهـا          توصي  - ١٦  

غــري احلكوميــة واهليئــات واموعــات القائمــة علــى أســاس الــدين أو املعتقــد، بــأن تكفــل فيمــا  

تبذله من جهود لتعزيز حرية الدين أو املعتقد تعميم نص اإلعـالن املتعلـق بالقـضاء علـى مجيـع                     

رب أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد على أوسع نطاق ممكن وبـأك             

  عدد ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛

 بعمــل املقــرر اخلــاص لــس حقــوق اإلنــسان املعــين حبريــة الــدين         ترحــب  - ١٧  

  ؛)٥(املعتقد وبتقريره املؤقت أو

 مجيـــع احلكومـــات علـــى التعـــاون علـــى حنـــو تـــام مـــع املقـــرر اخلـــاص  حتـــث  - ١٨  

يلزم مـن معلومـات ومتابعـة لتنفيـذ      جبميع ماواالستجابة لطلباته املتعلقة بزيارة بلداا وتزويده       

  واليته بصورة فعالة؛

 إىل األمني العام أن يكفل حصول املقـرر اخلـاص علـى املـوارد الالزمـة                تطلب  - ١٩  

  لالضطالع بواليته على أمت وجه؛

 إىل املقرر اخلاص أن يقـدم تقريـرا مؤقتـا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا                   تطلب  - ٢٠  

  ؛الثامنة والستني

_______________ 

 .٣٦/٥٥القرار  )٤(

  .A/67/303انظر  )٥(
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 النظـر يف مـسألة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التعـصب الـديين يف دورـا           تقرر  - ٢١  

  .”تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها“الثامنة والستني يف إطار البند املعنون 

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


