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

  

مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصـم والتمييـز والتحـريض            - ٦٧/١٧٨
 معتقدهم على العنف وممارسته ضد األشخاص بسبب دينهم أو

  
  ،إن اجلمعية العامة  

طعته مجيع الدول مبوجب ميثاق األمم املتحدة بـأن تعـزز    التعهد الذي قتعيد تأكيد إذ    
تــشجع علــى ذلــك أن احتــرام اجلميــع حلقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية كافــة ومراعاــا و

  دون متييز يقوم على أسس منها الدين أو املعتقد،

ــد   ــر التمييــز والعنــف علــى أســاس الــدين        واجــب تأكيــد أيــضا وإذ تعي الــدول حظ
  يذ تدابري تضمن املساواة يف احلماية القانونية الفعالة،املعتقد وتنف أو

ــذلك تأكيــد     ــد ك ــشابكة غــري      وإذ تعي ــة مترابطــة مت ــسان عاملي ــع حقــوق اإلن  أن مجي
  للتجزئة، قابلة

 يــنص علــى )١(أن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسيةوإذ تعيــد تأكيــد   
املعتقــد، ويــشمل ذلــك   والــدين أوالــضمريأمـور منــها أن لكــل إنــسان احلــق يف حريــة الفكـر و  

عتقـد واحلريـة   املاحلرية يف أن خيتار بنفسه أن يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو              
 مع مجاعة من األفراد، علنـا أو سـرا، عـن طريـق العبـادة           ويف ااهرة بدينه أو معتقده، مبفرده أ      
  وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم،

 الــدور اإلجيــايب الــذي ميكــن أن تؤديــه ممارســة احلــق يف حريــة   تأكيــد أيــضاعيــدتوإذ   
 واالحترام الكامل حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها يف ترسيخ الدميقراطية الرأي والتعبري

_______________ 

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )١(
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نطـوي  تتأكيـد أن ممارسـة احلـق يف حريـة التعـبري         كـذلك  وإذ تعيـد     ومكافحة التعصب الـديين،   
ــسؤو   ــات وم ــى واجب ــادة   عل ــا للم ــاحلقوق    ١٩ليات خاصــة وفق ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــن العه  م

  والسياسية، املدنية

بالتـايل  تؤدي  إزاء األعمال اليت تدعو إىل الكراهية الدينية و       وإذ تعرب عن بالغ القلق      
  إىل تقويض روح التسامح،

أو حـضارة   جنـسية  اإلرهاب بأي ديـن أو  ينبغي ربط جيوز وال  ه ال أنوإذ تعيد تأكيد      
  و مجاعة عرقية،أ

أعمــال  علـى   مقبـوال ا العنـف رد جيـوز مطلقـا أن يكـون    ه الأنـ  تأكيـد   أيـضا وإذ تعيـد   
  على أساس الدين أو املعتقد،القائمة التعصب 

 مـــارس / آذار٢٤ املـــؤرخ ١٦/١٨بقـــراري جملـــس حقـــوق اإلنـــسان    وإذ ترحـــب   
ــؤرخ ١٩/٢٥ و )٢(٢٠١١ ــارس / آذار٢٣ املـ ــة )٣(٢٠١٢مـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ  ٦٦/١٦٧  وقـ
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ 

إزاء حــوادث التعــصب والتمييــز والعنــف ضــد األشــخاص  وإذ يــساورها بــالغ القلــق   
  بسبب دينهم أو معتقدهم يف مجيع أحناء العامل،

من أي دعوة إىل التمييز أو العنف القـائم علـى أسـاس الـدين               وإذ تعرب عن استيائها       
  املعتقد، أو

من مجيع أعمال العنف ضد األشـخاص بـسبب دينـهم      استيائها البالغ    وإذ تعرب عن    
معتقـدهم وأي أعمـال مـن ذلـك القبيــل متـس بيـوم أو أعمـاهلم أو ممتلكـام أو مدارســهم          أو
  مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة اخلاصة م، أو

اقــع مـن مجيــع اهلجمــات علــى األمــاكن واملو  كــذلكوإذ تعـرب عــن اســتيائها البــالغ    
ــسان        ــوق اإلن ــانون حق ــدويل، وال ســيما ق ــانون ال ــهاك للق ــها، يف انت ــة وداخل ــزارات الديني وامل

  ، مبا يف ذلك أي تدمري متعمد لآلثار واملعامل التارخيية،الدويل والقانون اإلنساين

 إزاء األعمال اليت تستغل التـوتر بـني األفـراد أو تـستهدفهم عمـدا                وإذ يساورها القلق    
   معتقدهم،بسبب دينهم أو

_______________ 

، الفـصل  )A/66/53 (٥٣الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والـستون، امللحـق رقـم                 : رانظ )٢(
  .الثاين، الفرع ألف

 .، الفصل الثالث، الفرع ألف)A/67/53 (٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٣(
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إزاء حــوادث التعــصب والتمييــز وأعمــال العنــف الــيت   وإذ تعــرب عــن القلــق البــالغ    
يشهدها العامل، مبا يف ذلك ما يقـع منـها بـدافع مـن التمييـز ضـد أشـخاص ينتمـون إىل أقليـات                   
دينية، إضافة إىل الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابري تنطـوي علـى التمييـز حتديـدا         

  شخاص على أساس الدين أو املعتقد،ألاضد 

إزاء تنامي مظاهر التعصب القائم علـى أسـاس الـدين أو املعتقـد     وإذ تعرب عن القلق       
ميكـن أن تترتـب   واليت ميكن أن تولـد الكراهيـة والعنـف بـني األفـراد مـن شـىت األمـم وداخلـها                   

 هــذا الـصدد علــى   وإذ تـشدد يف ،صعد الــوطين واإلقليمـي والــدويل آثــار خطـرية علــى الـ  عليهـا  
أمهية احتـرام التنـوع الـديين والثقـايف واحلـوار بـني األديـان والثقافـات، بغـرض النـهوض بثقافـة                       

  قوامها التسامح واالحترام بني األفراد واتمعات واألمم،

باملسامهة القيمة الـيت يقـدمها األشـخاص مـن مجيـع األديـان أو املعتقـدات إىل              وإذ تقر     
يت ميكن أن يقـدمها احلـوار بـني اموعـات الدينيـة يف زيـادة الـوعي بـالقيم          البشرية واملسامهة ال  

  املشتركة بني مجيع البشر وحتسني فهمها،

أن للـدول واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واهليئـات                علـى وإذ تشدد     
لثقــايف ويف الدينيــة ووســائط اإلعــالم دورا مهمــا يف تعزيــز التــسامح واحتــرام التنــوع الــديين وا  

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

ختلـف الثقافـات واألديـان أو املعتقـدات وأمهيـة      مب على أمهيـة التوعيـة       وإذ تشدد أيضا    
لـه  التعليم يف تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنـوع الـديين والثقـايف واحتـرامهم                

 يف وخباصــةفيمــا يتعلــق بــأمور منــها التعــبري عــن الــدين، وإذ تــشدد كــذلك علــى أن التعلــيم،    
املدارس، ينبغي أن يسهم على حنو جمد يف تعزيز التسامح ويف القضاء على التمييـز القـائم علـى                  

  املعتقد، أساس الدين أو

القانونيـة القائمـة   بأن اجلهود املشتركة اليت تبذل من أجل تعزيز تطبيق الـنظم         وإذ تقر     
اليت حتمي األفراد من التمييـز وجـرائم الكراهيـة وتوطيـد التـآزر بـني األديـان والثقافـات ونـشر                     
التثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان علــى نطــاق واســع تــشكل خطــوة أوىل مهمــة يف مكافحــة   

  حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد األفراد على أساس الدين أو املعتقد،

دشني مركز امللك عبد اهللا بـن عبـد العزيـز الـدويل للحـوار بـني األديـان          بتوإذ ترحب     
ــا الــذي أنــشئ علــى أســاس املقاصــد واملبــادئ املكرســة يف اإلعــالن العــاملي      والثقافــات يف فيين

، وإذ تقر بالدور اهلام الذي يتوقع أن يؤديه املركز كمنرب لتعزيـز احلـوار بـني          )٤(حلقوق اإلنسان 
  األديان والثقافات،

_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )٤(
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يف هذا الصدد جبميع املبـادرات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة الراميـة            وإذ ترحب أيضا      
إىل تعزيز الوئام بني األديان والثقافات واملعتقدات ومكافحـة التمييـز ضـد األفـراد علـى أسـاس              

اضـطلعت  الـيت   املبـادرة   تالحـظ سـطنبول، وإذ    اعمليـة    اسـتهالل املعتقد، مبـا يف ذلـك        الدين أو 
 ظـل يف  متحـدون  ‘‘بعنـوان  أوروبـا لس    التابعة وزراءاللجنة  ل بوصفها رئيسا ا  ألبانيرا  مؤخ ا

وبعقـد مفوضـية األمـم املتحـدة حلقــوق اإلنـسان مخـس حلقـات عمـل إقليميـة بــشأن          ’’ التنـوع 
  تايلند وشيلي وكينيا واملغرب والنمسا، يف  باملوضوعاملسائل ذات الصلة

ملكافحــة اخلطــوات الــيت اختــذا الــدول عــام عــن  بتقريــر األمــني الحتــيط علمــا  - ١  
التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى العنـف وممارسـته ضـد األشـخاص                

  ؛)٥(معتقدهم بسبب دينهم أو

إزاء احلاالت اخلطرية للقولبة والتنميط السليب والوصـم       تعرب عن بالغ القلق       - ٢  
سـاس دينـهم أو معتقـدهم علـى حنـو حيـط مـن شـأم         تستهدف األشـخاص علـى أ     تزال   الاليت  

ــذها    ــيت ينفـ ــط الـ ــربامج واخلطـ ــراد وإزاء الـ ــات األفـ ــات واجلماعـ ــون واملنظمـ ــةاملتطرفـ   املتطرفـ
ــى     وضـــع ـــدف ــة عنـــدما تتغاضـ ــها، وخباصـ ــة وإدامتـ ــات دينيـ ــلبية موعـ ــة سـ قوالـــب منطيـ

  ذلك؛ عن احلكومات

 إزاء استمرار تزايد عـدد حـوادث التعـصب الـديين والتمييـز              تعرب عن القلق    - ٣  
  مجيـع أحنـاء  املعتقـد يف  يتصل بذلك من عنف والقولبة السلبية لألفراد على أساس الدين أو     وما

 ، ميكن أن تترتب عليه آثار خطرية علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل               األمر الذي العامل،  
د تــشكل حتريــضا علــى  الكراهيــة الدينيــة يف حــق األفــرا وتــدين يف هــذا الــسياق أي دعــوة إىل  

العداء أو العنف، وحتث الدول على أن تتخذ تدابري فعالة، طبقـا ملـا يـنص عليـه هـذا            التمييز أو 
ــسان،       القــرار ومبــا  ــدويل حلقــوق اإلن ــانون ال ــة عليهــا مبوجــب الق ــسق مــع االلتزامــات املترتب يت

  للتصدي هلذه احلوادث ومكافحتها؛

 أي دعــوة إىل الكراهيــة الدينيــة تــشكل حتريــضا علــى التمييــز أو العــداء  تــدين  - ٤  
ــسمعية البـــصرية         أو ــة أو الـ ــالم املطبوعـ ــك وســـائط اإلعـ ــتخدمت يف ذلـ ــواء اسـ ــف، سـ العنـ
  اإللكترونية أو غريها من الوسائل؛ أو

علـى    بأن املناقشة العامة املفتوحة لألفكار واحلوار بني األديـان والثقافـات      تقر  - ٥  
د احمللي والوطين والدويل ميكن أن يكونا من أفـضل وسـائل احلمايـة مـن التعـصب الـديين                    الصع

وأن يكــون هلمــا دور إجيــايب يف ترســيخ الدميقراطيــة ومكافحــة الكراهيــة الدينيــة، وتعــرب عــن  
ــصورات        ــساعد علــى جتــاوز الت ــأن مواصــلة احلــوار بــشأن هــذه املــسائل ميكــن أن ي اقتناعهــا ب

  القائمة؛ اخلاطئة
_______________ 

)٥( A/67/296. 
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 التحـريض   مبا ميكن أن يترتـب علـى       لتوعية اجلميع  بالضرورة امللحة  أيضاتقر    - ٦  
 مجيـع آثـار خطـرية علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل، وحتـث                 مـن   على التمييز والعنـف     

ــى    ــضاء عل ــدول األع ــود ال ــتئناف اجله ــة    اس ــززلوضــع نظــم تعليمي ــسان    تع ــوق اإلن ــع حق مجي
هـو أمـر أساسـي إلقامـة      والتنـوع الـديين والثقـايف،        إزاء التـسامح للنهوض ب واحلريات األساسية   

  وئام؛الم وسالالتسامح وال يسودهاجمتمعات متعددة الثقافات 

 التدابري التالية، على حنو ما دعا إليه األمـني العـام          أن تتخذ الدول  ميع   جب يب  - ٧  
ـــ     ــة وطنيـ ــة بيئــ ــل يئــ ــن أجــ ــالمي، مــ ــاون اإلســ ــة التعــ ــدي ملنظمــ ــسامح الــ ــسودها التــ ين ة يــ

  :واالحترام والسالم

التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لترسـيخ التفـاهم وتعزيـز احلـوار واحلفـز                  )أ(  
على العمل البناء لتحقيق أهـداف مـشتركة يف جمـال الـسياسة العامـة والـسعي إىل حتقيـق نتـائج              

ات ملموسة، من قبيل مشاريع تقدمي اخلدمات يف جماالت التعليم والصحة ومنع نـشوب الرتاعـ            
  عن طريق وسائط اإلعالم؛ والتثقيفوالعمالة واإلدماج 

إنشاء آلية مالئمة داخل احلكومـات لتحقيـق أمـور منـها حتديـد اـاالت الـيت              )ب(  
حيتمل أن ينشأ فيها توتر بني أفراد الطوائف الدينيـة املختلفـة والتـصدي هلـا واملـساعدة يف منـع                  

  ويف الوساطة؛ نشوب الرتاعات

  لى تدريب املوظفني احلكوميني على استراتيجيات فعالة للتوعية؛التشجيع ع  )ج(  

يف إطــار طــوائفهم ملناقــشة أســباب التمييــز  القــادةتـشجيع اجلهــود الــيت يبــذهلا    )د(  
  ووضع استراتيجيات للتصدي لتلك األسباب؛

ــه الــدعوة إىل الكراهيــة الدينيــة الــيت تــشكل      )هـ(   اــاهرة بــرفض التعــصب، مبــا في
   التمييز أو العداء أو العنف؛حتريضا على

اختــاذ تــدابري لتجــرمي التحــريض علــى عــدم التــواين يف ارتكــاب أعمــال العنــف   )و(  
  املعتقد؛ على أساس الدين أو

إدراك ضرورة مكافحة تـشويه صـورة األشـخاص والقولبـة الـسلبية هلـم علـى                   )ز(  
ــق وضــع االســترات      ــة عــن طري ــة الديني ــى الكراهي ــدين والتحــريض عل ــسيق أســاس ال يجيات وتن
  والتوعية؛ اإلجراءات على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل بوسائل منها التثقيف

التسليم بأن مناقشة األفكار على حنو صريح وبنـاء ويف جـو يـسوده االحتـرام                   )ح(  
واحلوار بني األديان والثقافات على الصعد احمللي والوطين واإلقليمـي والـدويل ميكـن أن يكـون            

 ما دور إجيايب يف مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيني؛هل

  :الدول القيام مبا يليميع  جب أيضايب  - ٨  
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اختاذ تدابري فعالة تكفل عـدم ممارسـة املـوظفني احلكـوميني، أثنـاء اضـطالعهم                  )أ(  
  بواجبام العامة، التمييز ضد أي فرد على أساس الدين أو املعتقد؛

جيع احلريــة الدينيــة والتعدديـة الدينيــة عــن طريــق تعزيـز قــدرة أفــراد مجيــع   تـش   )ب(  
ــم           ــع غريه ــساواة م ــدم امل ــى ق ــة وعل ــهام عالني ــهم واإلس ــاهرة بدين ــى ا ــة عل ــف الديني الطوائ

  اتمع؛ يف

التشجيع على متثيل األفراد، بصرف النظـر عـن دينـهم أو معتقـدهم، يف مجيـع         )ج(  
  ؛فيها على حنو هادفهم مشاركتعلى و قطاعات اتمع

بــذل جهــود دؤوبــة ملكافحــة التنمــيط الــديين الــذي يفهــم علــى أنــه اســتخدام    )د(  
 وعمليـات السلطات املعنية بإنفاذ القانون للدين بشكل بغيض كأسـاس إلجـراء االسـتجوابات          

  التفتيش وغريها من إجراءات التحري؛

لتعزيـز االحتـرام التـام    جبميع الدول أن تعتمد تـدابري وسياسـات       كذلكيب    - ٩  
ــدابري       ــها وأن تتخــذ ت ــزارات ومحايت ــابر وامل ــة واملق ــع الديني ــادة واملواق ــة يف لألمــاكن العب لحماي

  احلاالت اليت تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمري؛

 إىل تكثيــف اجلهــود الدوليــة لتــشجيع إقامــة حــوار عــاملي لتعزيــز ثقافــة  تــدعو  - ١٠  
ى مجيـع املــستويات، اسـتنادا إىل احتـرام حقـوق اإلنـسان وتنــوع      قوامهـا التـسامح والـسالم علـ    

  واملعتقدات؛ األديان

الدول على النظر يف تقدمي آخـر مـا يـستجد مـن معلومـات عـن                 مجيع   تشجع  - ١١  
اجلهود املبذولة يف هذا الصدد يف سياق التقارير الـيت تقـدم إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق         

دد إىل مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان أن تـدرج       اإلنسان، وتطلب يف هذا الص    
  تلك املعلومات يف التقارير اليت تقدمها إىل جملس حقوق اإلنسان؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ١٢  
ــة مــن املفوضــ    ــرا يتــضمن معلومــات مقدم ــساميةتقري ــدول   اخلطــوات عــن ة ال ــيت تتخــذها ال ال

ملكافحة التعـصب والقولبـة الـسلبية والوصـم والتمييـز والتحـريض علـى العنـف وممارسـته ضـد                     
  .األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، على النحو املبني يف هذا القرار

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


