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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٩البند 
   العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من

   ن وبرنامج عمل ديربان متابعة وتنفيذ إعالأشكال التعصب،

  * اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ١٨/ ١٦  
مكافحة التعصب والقولبة النمطيـة الـسلبية والوصـم والتمييـز           
  والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
اق األمم املتحدة التعهد الذي قطعته مجيع الدول مبوجب ميث إذ يؤكد من جديد  

بأن تعزز احترام اجلميع حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة ومراعاهتا، والتشجيع على            
  ذلك، دون متييز بسبب عوامل منها الدين أو املعتقد،

 واجب الدول حظر التمييز القائم على الدين أو املعتقد           أيضاً إذ يؤكد من جديد   و  
  احلماية القانونية الفعالة،وتنفيذ تدابري تضمن املساواة يف 

أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية         من جديد كذلك    وإذ يؤكد     
إنسان احلق يف حرية الفكر والوجـدان والـدين أو          ينص، يف مجلة ما ينص، على أن لكل         

املعتقد، ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي ديـن أو معتقـد                  

__________ 

ترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته الـسادسة عـشرة                   *  
)A/HRC/16/2(الفصل األول ،.  
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ره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو              خيتا
  ،مع مجاعة، وأمام املأل أو على حدة

 الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارسة احلق يف حرية الرأي            وإذ يؤكد من جديد    
 ونقلها يف ترسـيخ الدميقراطيـة       والتعبري واالحترام الكامل حلرية التماس املعلومات وتلقيها      

  ومكافحة التعصب الديين،
 إزاء حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الناس بـسبب          وإذ يساوره بالغ القلق     

  دينهم أو معتقدهم يف أحناء العامل قاطبةً،
 من أي دعـوة إىل التمييـز أو العنف القـائم على الـدين            وإذ يعرب عن استيائه     

  املعتقد، أو
 من مجيع أعمال العنف بالنـاس بـسبب دينـهم أو            رب عن استيائه البالغ   وإذ يع   

معتقدهم، وأي أعمال من ذلك القبيل متس بيوهتم أو أعماهلم أو ممتلكاهتم أو مدارسـهم أو                
  مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادهتم،

داً  إزاء اإلجراءات اليت تستغل التوترات بني الناس أو تستهدفهم عمْ          وإذ يشعر بالقلق    
  بسبب دينهم أو معتقدهم،

ب والتمييز وأعمال العنف يف أحناء شىت مـن          مظاهر التعص  بالغ القلق ب وإذ يالحظ   
 إىل  إضـافة  العامل، ومنها حاالٌت مبعثها التمييز يف حق أشخاص ينتمون إىل أقليات دينيـة،            

بب دينهم أو    بس  أشخاص  عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابري تتحيز حتديداً ضد        الصورة السلبية 
  معتقدهم،
 أو املعتقـدات يف احلـضارة البـشرية         مجيع األديان هل  باملسامهة القيِّمة أل  وإذ يقر     

 بالقيم املـشتركة    زيادة الوعي  يف   الطوائف الدينية املسامهة اليت ميكن أن يقدمها احلوار بني        و
  بني مجيع البشر وحتسني فهمها،

مبستوى تنفيذ النظم القانونية القائمة الـيت       بأن التعاون على االرتقاء     ضاً  وإذ يقر أي    
حتمي األفراد من التمييز وجرائم الكراهية، وتوطّد التآزر بني األديان والثقافـات، وتنـشر              
حقوق اإلنسان على نطاق واسع، خطوات أولية مهمة يف طريق مكافحة حوادث التعصب             

  والتمييز والعنف ضد األفراد على أساس الدين أو املعتقد،
املتمثلة يف وضع النـاس      اء استمرار احلاالت اخلطرية    إز يعرب عن بالغ قلقه     -١  

يف قوالب منطية على حنو حيط من شأهنم والتنميط السليب هلم ووصمهم على أساس دينهم أو                
 اخـتالق  املتطرفة هبدف    واجلماعات، وإزاء الربامج واخلطط اليت تنفذها املنظمات        معتقدهم

 الطوائف الدينية وإدامتها، خاصة عنـدما تتغاضـى عـن ذلـك           بشأن    سلبية قوالب منطية 
  احلكومات؛
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 إزاء استمرار تزايد حوادث التعصب الديين والتمييز ومـا          يعرب عن قلقه    -٢  
يتصل بذلك من عنف، إضافة إىل وضع الناس يف قوالب منطية سـلبية بـسبب دينـهم أو                  

دعوة إىل الكراهية الدينية يف حـق       معتقدهم يف شىت أحناء العامل، ويدين يف هذا السياق أية           
الناس تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وحيث الدول على أن تتخذ تـدابري                
فعالة، طبقاً ملا ينص عليه هذا القرار، تتفق والتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان،              

  للتصدي هلذه احلوادث ومكافحتها؛
 الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العـداوة           أي دعوة إىل   يدين  -٣  

 البـصرية أو    -أو العنف، سواًء استخدمت يف ذلك وسائط اإلعالم املطبوعة أو الـسمعية             
  اإللكترونية أو غريها من الوسائل؛

 بأن تبادل األفكار يف إطار نقاش عام ومفتوح، وكذلك احلوار بـني             يقّر  -٤  
األديان وبني الثقافات، على الصعيد احمللي والوطين والدويل، ميكن أن يشكال وسيلة من بني              
أفضل الوسائل للحماية من التعصب الديين، وميكـن أن يؤديـاً دوراً إجيابيـاً يف ترسـيخ                 

وهو مقتنع بأن من شأن مواصلة احلوار بشأن هـذه          ،  دينيةالدميقراطية ومكافحة الكراهية ال   
   ؛ أن يساعد على جتاوز التصورات اخلاطئة القائمةالقضايا

باخلطاب الذي ألقاه األمني العام ملنظمة املـؤمتر اإلسـالمي يف           ماً  حييط عل   -٥  
راءات الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، ويعتمد على دعوته الدول إىل اختاذ اإلج            

  :التالية إلجياد بيئة حملية يسودها التسامح الديين والسالم واالحترام
ق التفاهم وتعزيز احلوار واحلفز     التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لتحقي       )أ(  

 والسعي إىل حتقيق نتائج ملموسة، مثـل        بلوغ أهداف سياساتية مشتركة   على العمل البناء ل   
م، والصحة، ومنع نشوب الرتاعات، والعمالة، واإلدمـاج،        خدمة املشاريع يف جماالت التعلي    
  والتوعية بواسطة وسائل اإلعالم؛

 حتديد جماالت التوتر     آلية مالئمة داخل احلكومات لتحقيق أمور منها       إنشاء  )ب(  
 الرتاعـات   مبنـع نـشوب    الطوائف الدينية املختلفة ومعاجلتها واملساعدة        أفراد احملتملة بني 
  والوساطة؛
  تشجيع على تدريب املوظفني احلكوميني على استراتيجيات التوعية الفعالة؛ال  )ج(  
 أسباب التمييـز  ملناقشة    داخل طوائفهم  زعماءال  اليت يبذهلا  هوداجلتشجيع    )د(  

  ووضع استراتيجيات ملواجهة هذه األسباب؛
ـ        ب، مبا فيه   برفض التعص  اجملاهرة  )ه(   شكل  الدعوة إىل الكراهية الدينية الـيت ت

   أو العنف؛ضاً على التمييز أو العداوةحتري
اعتماد تدابري لتجرمي التحريض على العنف الوشيك، على أساس الدين أو             )و(  
  املعتقد؛
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 الناس ووضعهم يف قوالب منطية دينية        ضرورة مكافحة تشويه صورة    إدراك  )ز(  
جراءات على  بوضع االستراتيجيات وتنسيق اإل   ريض على الكراهية الدينية، وذلك    التحسلبية و 

  ؛ية بوسائل منها التثقيف وإذكاء الوعياملستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدول
 ويف جو من االحتـرام،      ةوبّناءمناقشة صرحية   بأن مناقشة األفكار     التسليم  )ح(  

 والدويل، ميكن أن يؤديا     والوطين احمللي   ى األديان والثقافات على املستو    إضافة إىل احلوار بني   
  ؛والتحريض والعنف الدينينيالدينية  يف حماربة الكراهية  إجيابياًراًدو

  : الدول كافة إىل ما يلييدعو  -٦  
 املوظفني احلكوميني، أثناء اضـطالعهم  ممارسة عدم اختاذ تدابري فعالة تؤّمن     )أ(  

  ؛دينه أو معتقده بسبب  يف حق شخص من األشخاصبواجباهتم العامة، التمييز
رية الدينية والتعددية بالنهوض بقدرة أعضاء مجيع الطوائف الدينية         تعزيز احل   )ب(  

  هم يف اجملتمع؛على اجملاهرة بدينهم واإلسهام عالنية وعلى قدم املساواة مع غري
ينهم، ومشاركتهم اهلادفة يف    دالتشجيع على متثيل األفراد، بغض النظر عن          )ج(  

  ؛ت اجملتمعمجيع قطاعا
أنه االسـتخدام   الديين، الذي ُيفهم منه     فحة التنميط    ملكا ثابتةبذل جهود     )د(  
ن إجـراءات التحـري     التفتيش وغريها م  معياراً يف االستجوابات ويف أعمال      لدين  لالبغيض  

  إلنفاذ القانون؛
 الدول على النظر يف تقدمي معلومات مستجدة عن اجلهود املبذولة يف   يشجع  -٧  

   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛هذا املضمار يف إطار عملية رفع التقارير إىل
 الدول أن تعتمد تدابري وسياسات لتعزيز االحترام التـام ألمـاكن            يناشد  -٨  

العبادة واملواقع الدينية واملقابر واألضرحة ومحايتها، واختاذ التدابري الالزمة يف احلاالت الـيت             
  تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمري؛

 تكثيف اجلهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عاملي لتعزيز ثقافـة            إىل يدعو  -٩  
التسامح والسالم على مجيع املستويات، استناداً إىل احترام حقوق اإلنسان وتنوع األديـان             

 ويقرر عقد حلقة نقاش عن هذه القضية يف دورته السابعة عـشرة يف حـدود                واملعتقدات،
  .املوارد املتاحة

  ٤٦اجللسة 
  ٢٠١١رس ما/  آذار٢٤

  .]اعتمد دون تصويت[

        


