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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٩البند 
  :وما يتصل بذلك من أشكال التعصب العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب

  امج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن وبرن

تقريـر املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية والتمييـز              
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيد غيتـو           

 اآلثـار اخلطـرية     مويغاي، عن مظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة      
  املستمرة لكره اإلسالم على متتع أتباعه جبميع احلقوق

  موجز    
     / آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٣/١٦قدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقـوق اإلنـسان           ُي  

، وقد طلب فيه اجمللس إىل املقرر اخلاص        "مناهضة تشويه صورة األديان   " واملعنون   ٢٠١٠مارس  
املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن              

 اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة تقريراً عن مجيع مظاهر تـشويه صـورة              أن يقدم إىل  "تعصب  
  ".األديان، وخباصة اآلثار اخلطرية املستمرة لكره اإلسالم على متتع أتباعه جبميع احلقوق

 عن املوضوع يف الدورة الثانية عشرة جمللـس حقـوق            أولياً وقدم املقرر اخلاص تقريراً     
  .ك بذااًنهذا التقرير مقتر قراءة ، وينبغي(A/HRC/12/38)اإلنسان 
وعلى أثر التقرير السابق، الذي ركز على املسائل القانونية واملفاهيمية للنقاش الـدائر               

والتحريض على الكراهية العنصرية والدينية، يود املقرر اخلاص يف         " تشويه صورة األديان  "بشأن  
 ُعرضت عليه وإبداء    ١٣/١٦اإلنسان  هذا التقرير اإلشارة إىل حاالت تتعلق بقرار جملس حقوق          

  .مالحظات عليها
وتتناول احلاالت املتقدمة الذكر جمموعة كبرية من القضايا يبدو أهنا تقع ضمن مخـس                

أعمال العنف أو التمييز اليت يتعرض هلا أفراد  )أ: (واملواضيع املتناولة هي. فئات عامة وغري شاملة
التنميط ) ج(االعتداء على األماكن الدينية؛     ) ب(ها؛  بسبب دينهم أو معتقدهم أو التحريض علي      

  . القولبة السلبية لألديان وأتباعها والشخصيات املقدسة) ه(الرموز الدينية؛  )د(الديين واإلثين؛ 
    .م املقرر اخلاص بعض التوصياتويف اخلتام، يقّد  
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  مقدمة  -أوالً   
 / آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٣/١٦ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنـسان            -١

املقـرر  ، وقد طلب فيه اجمللـس إىل        "هضة تشويه صورة األديان   منا" واملعنون   ٢٠١٠مارس  
اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

 عشرة تقريراً عن مجيع مظـاهر تـشويه         اخلامسةأن يقدم إىل اجمللس يف دورته       "من تعصب   
ـ  صورة األديان، وخباصة اآلثار اخلطرية      لكـره اإلسـالم علـى متتـع أتباعـه           ستمرة امل

  ".احلقوق جبميع
 عن املوضوع يف الدورة الثانية عشرة جمللس حقـوق           أولياً وقدم املقرر اخلاص تقريراً     -٢

 ويف أعقاب تقريره  . ، وينبغي قراءة هذا التقرير مقترًنا بذلك التقرير       )A/HRC/12/38(اإلنسان  
تـشويه صـورة    " واملفاهيمية للنقاش الدائر بشأن      السابق، الذي ركز على املسائل القانونية     

والتحريض على الكراهية العنصرية والدينية، يود املقرر اخلـاص يف هـذا التقريـر              " األديان
ويف هذا السياق، سيتناول الفصل الثاين      . اإلشارة إىل حاالت متصلة باملوضوع ُعرضت عليه      
ص واخلاصة بقضايا تتعلق بقرار جملـس       من هذا التقرير احلاالت اليت وردت على املقرر اخلا        

أمـا الفـصل الثالـث فيعـرض        .  ومالحظات املقـرر اخلـاص     ١٣/١٦حقوق اإلنسان   
  .والتوصيات لالستنتاجات

  ١٣/١٦ حقوق اإلنسانالقضايا املتعلقة بقرار جملس   - ثانياً  
لق منذ أن قدم املقرر اخلاص تقريره السابق، ظل يتلقى بانتظام حاالت عن قضايا تتع               -٣

وتتناول احلاالت اليت عرضت على املقـرر اخلـاص         . ١٣/١٦بقرار جملس حقوق اإلنسان     
واملواضيع . جمموعة كبرية من القضايا يبدو أهنا تقع ضمن الفئات اخلمس العامة وغري الشاملة            

أعمال العنف أو التمييز اليت يتعرض هلا أفراد بسبب دينـهم أو معتقـدهم               )أ: (املتناولة هي 
التنمـيط الـديين واإلثـين؛      ) ج(االعتداء على األماكن الدينية؛     ) ب(ض عليها؛   التحري أو
  . القولبة السلبية لألديان وأتباعها والشخصيات املقدسة) ه(الرموز الدينية؛  )د(
، ومـن مث    ويود املقرر اخلاص التأكيد على أن القضايا املذكورة آنفا تتداخل أحياناً            -٤

الفئات املختـارة   إن  ، ف لذلك. ة ما قد تصنف يف فئة أخرى      فإن احلاالت اليت وضعت يف فئ     
ويود املقرر اخلاص أيضا التشديد على أن احلاالت اليت سيشار إليها           . يستبعد بعضها بعضاً   ال

أدناه لُّخصت تلخيصا دون ذكر مجيع اإلجراءات اليت اختذهتا بـشأهنا احلكومـات املعنيـة               
  .وقف يتعلق هباغريها من أصحاب املصلحة ودون اختاذ م أو
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اليت  )١(ويود املقرر اخلاص أن يشكر منظمة املؤمتر اإلسالمي على التقارير اإلعالمية            -٥
سالموفوبيا املنبثق عنها واليت ُنقلت عرب بعثة املراقبة الدائمة التابعـة هلـا يف              اإلمجعها مرصد   

 تمع املـدين  اجملوعالوة على ذلك، تلقى املقرر اخلاص من مصادر شىت أخرى، مثل            . جنيف
وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، تقارير عن احلاالت املتعلقة بقضايا أثـريت يف              

   ونظرا إىل عدد الكلمات املسموح به يف هذا التقريـر،         . ١٣/١٦قرار جملس حقوق اإلنسان     
ت ويود التشديد على أن احلـاال     . ال يسع املقرر اخلاص سوى اإلشارة إىل عدد من احلاالت         

ات عاجلها قرار جملـس حقـوق       يقضايا وسلوك ل تعّبر عن أمثلة  الواردة أدناه اختريت ألهنا     
  .١٣/١٦اإلنسان 

أعمال العنف أو التمييز اليت يتعرض هلا أفراد بـسبب دينـهم أو معتقـدهم                 - ألف  
  التحريض عليها أو
 عن أعمـال    أبِلغ املقرر اخلاص منذ تقريره األخري بالعديد من احلاالت اليت تتحدث            -٦

ويود اإلشارة إىل   . عنف أو متييز أو حتريض عليها تعرض هلا أفراد بسبب دينهم أو معتقدهم            
أعمال العنف اليت تعرض هلـا أفـراد        ) ١: (تلك احلاالت حسب الفئتني الفرعيتني التاليتني     
 أعمال التمييز اليت تعرض هلا أفراد بسبب      ) ٢(بسبب دينهم أو معتقدهم أو التحريض عليها؛        

  .دينهم أو معتقدهم أو التحريض عليها

  أو التحريض عليها لعنف اليت تعرض هلا أفراد بسبب دينهم أو معتقدهماأعمال   -١  

   املقرر اخلاصتلقاهااحلاالت اليت   )أ(  
، قتل رجل امرأة مسلمة أثناء نظـر حمكمـة قانونيـة يف             ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١يف    -٧

انت املرأة املسلمة تشهد يف قضية جنائيـة تتعلـق          دريسدن بأملانيا يف دعوى استئناف، وك     
" إرهابية"و" إسالموية"   بوقيل إن الرجل دعا السيدة اليت كانت ترتدي حجابا          . بإساءة لفظية 

  .عندما طلبت إليه أن يفسح اجملال لطفلها كي يلعب بأرجوحة يف ملعب لألطفال
ني قيل إهنـم مزقـوا      يوليه، عقب ادعاءات ضد ثالثة أطفال مسيحي      / متوز ٣١ويف    -٨

. القرآن الكرمي من أجل اللعب بأوراقه، احتشد مجع من الرعاع يف بلدة غوجرا بباكـستان              
وقيل إن إسالميني أوقفوا حركة املرور وطالبوا بإلقاء القبض على األطفال املتهمني بتـدنيس           

اليـوم  ويف  . وقد ُنظمت املظاهرة وأعلن عنها عرب مكربات صوت املـساجد         . القرآن الكرمي 
وقيـل إن احملتـشدين   . التايل، تعاظم احلشد وحترك صوب جمموعة سكنية يقطنها مسيحيون 

__________ 

رير السنوية اليت يصدرها مرصد منظمة املؤمتر اإلسالمي بـشأن ظـاهرة            النشرات الشهرية والتقا   )١(
، http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=201: اإلسالموفوبيا متاحة على الرابط التـايل     

 . بالبلدان األوروبية وغريها من البلدان الغربيةوهي تتناول جمموعة من القضايا تتعلق أساسا
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وانفجر العنف وقتـل مثانيـة      .  مسلحني بعصي وحجارة ومسدسات ومواد كيميائية      اكانو
  .مسيحيني من نفس العائلة وأصيب العديد جبروح

 يف بساط وأضرم فيها     ، قيل إن لّصا لّف امرأة مسلمة      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٠ويف    -٩
ويف الوقت الذي كان يشعل فيـه       . النار بعد أن اقتحم بيتها يف وستمنستر باململكة املتحدة        

  ".هذه هدية العيد لك أيتها املسلمة: " أنه قال هلاُيّدعىالنار 
 شخصا مسلحني بعصي ومطارق     ١٥٠، قيل إن حنو     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٧ويف    -١٠

وقيل إن أفرادا من الشرطة مبالبس عادية كانوا من بـني           . ييت نام هامجوا دير بات هنا يف ف     
 الغوغـاء   وأخـرج . الرعاع، وقطع أفراد شرطة بزيهم الرمسي الطريق املؤديـة إىل الـدير           

وتعرض بعض الرهبان والراهبات للضرب واعتـدي       .  راهبا وراهبة من الدير    ٣٧٩ عنفالب
لرهبان مل حياولوا الدفاع عن أنفـسهم بـل         وجاء يف التقارير أن ا    .  على أربعة منهم   جنسياً

  .جلسوا وبدءوا ينشدون ترانيم ردا على ذلك
، عقب ادعاءات حتدثت عن اغتصاب فتـاة        ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ويف    -١١

 عاما من قبل مسيحي قبطي من قرية الكوم األمحر مبصر، أضرمت النار يف ١٢مسلمة عمرها 
ويف وقت الحق من نفس اليوم، قيل إن        . كها مسيحيون أقباط  ما ال يقل عن ثالثة متاجر ميل      

  .اتالعديد من املسلمني اعتدوا على ممتلكات أقباط، منها متاجر وصيدليات ومركب
، أفيد بأن طالباً سيخياً يعمـل مـساعداً يف          ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف    -١٢

 فقد أحـضر    .ملتحدة األمريكية إحضار فطائر البيتزا تعرض لالعتداء يف تكساس بالواليات ا        
فطائر بيتزا إىل أحد املساكن واستلمها منه أربعة رجال وبدءوا يأكلون البيتزا دون أن يدفعوا               

وقيل إهنم  . مثنها يف الوقت الذي كانوا ينعتونه فيه بنعوت تنم عن كراهية األجانب وهددوه            
هم ينهالون عليه بالـضرب     وأحاط املعتدون األربعة باملسبح و    . أمسكوا به ورموه يف مسبح    

واغتنم الفرصة يف النهاية فالذ .  اهلرب دقيقة حماوال٢٠ًوكان يسبح مدة . على رأسه وجسده
  .بالفرار بسيارته والحقه رجالن منهم

 باململكـة   ، الريـاض  مبسجد السّنيمام  اإل، ألقى   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ويف    -١٣
قيل إنه دعا فيها إىل القضاء على الـشيعة يف          بوردي  مبسجد ال معة  اجلالعربية السعودية خطبة    

وإضافة إىل ذلك، أفيد بأنه قـال إن الـشيعة ليـسوا            . العامل، مبن فيهم املقيمون يف اململكة     
. مسلمني حقيقيني وإن مذهبهم يستند إىل مبادئ كفرية وإهنم أسالل دين فارسـي قـدمي              

يف منطقة حدود مع الـيمن، وهـو         سعوديني   وقبلذاك بأسبوع، قيل إن اإلمام حث جنوداً      
يرتدي بذلة عسكرية سعودية، على أن يقتلوا مجيع الشيعة الذين قد يروهنم يف أثناء قتـاهلم                

  .املتمردين احلوثيني
، هاجم مسلحون حيملون قنابل يدوية مسجدين للطائفة        ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٩ويف    -١٤

 وجاء يف التقـارير أن مـا ال يقـل           .األمحدية يف مدينة الهور بباكستان إّبان صالة اجلمعة       
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 من هذه الطائفة لقوا حتفهم يف هذه االعتداءات اليت استهدفتهم وقيـل إن               شخصاً ٧٠ عن
  .مئات األمحديني احُتجزوا رهائن يف أحد املسجدين

 تعرض هلا أفراد بسبب دينهم أو معتقدهم      ي اليت   شأن أعمال العنف  مالحظات املقرر اخلاص ب     )ب(  
  يهاأو التحريض عل

الـيت  أو التحريض على هذه األعمال      يدين املقرر اخلاص بشدة مجيع أعمال العنف          -١٥
ترتكب يف حق أفراد بسبب دينهم أو معتقدهم ويدعو الدول إىل اختاذ كل ما يلزم من تدابري                 
مناسبة للتحقيق يف تلك األعمال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم طبقا للقانون الدويل حلقـوق             

ويذكّر املقرر اخلاص بأن أعمال العنف حبق أفراد، مبا فيها تلك           . عويض الضحايا اإلنسان وت 
 اليت تقترف بناء على دينهم أو معتقدهم، حمظورة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان حظـراً              

 من اإلعـالن العـاملي حلقـوق        ٥ و ٣وتشمل املعايري املتعلقة هبذا املوضوع املادتني       . أكيداً
لكل فرد حق يف احلياة واحلرية ويف األمـان         "تنصان، على الترتيب، على أن      اإلنسان اللتني   

ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبـة القاسـية            "وعلى أنه   " على شخصه 
 من العهد الـدويل اخلـاص       ٩ و ٧ و ٦وتكفل املواد   ". الالإنسانية أو احلاطة من الكرامة     أو

، احلق يف احلياة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من            ضاًباحلقوق املدنية والسياسية، أي   
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واحلق يف احلرية وحق الشخص يف               

  .األمان على نفسه
وعن املعايري الدولية املتصلة مبوضوع التحريض على أعمال العنف، يود املقرر اخلاص   -١٦

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على أنه            ٢٠ى املادة   أن حييل عل  
 علـى   ُتحظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً            "

  ".التمييز أو العداوة أو العنف
الـدول  "ن  ، شددت على أ   ٦٤/١٦٤أضف إىل ذلك أن اجلمعية العامة، يف قرارها           -١٧
 أعمال العنف ضد أبناء األقليـات      ارتكاب ملنعبأن تسعى جاهدة على النحو الواجب        ملزمة

 وأن عدم القيام بذلك ميكن      الدينية وأن حتقق فيها وتعاقب عليها، بغض النظر عن مرتكبيها،         
حلمايـة وتعزيـز    جهودها تكثيف"، وحثت الدول على    " حلقوق اإلنسان   انتهاكاً أن يشكل 

أن تكفـل    ...  هلذه الغاية   حتقيقاً القيام مبا يلي  على   و فكر والضمري والدين أو املعتقد    حرية ال 
املعتقد، من احلق يف احلياة       من اخلاضعني لواليتها، ألسباب تتعلق بالدين أو       يعدم حرمان أ  

غريه مـن ضـروب املعاملـة     وأ للتعذيب أحد، وعدم تعرض   يشخصالأو احلرية أو األمن     
، لألسباب ذاهتـا   تعسفااالحتجاز   االعتقال أو  أو سية أو الالإنسانية أو املهينة    العقوبة القا  أو

  ".العدالة وتقدمي مجيع مرتكيب انتهاكات هذه احلقوق إىل
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   والتحريض عليهاتعرض هلا أفراد بسبب دينهم أو معتقدهمي اليت التمييزأعمال   -٢  

   املقرر اخلاصتلقاهااحلاالت اليت   )أ(  
، أفيد بأن طبيب أسرة يف أوترخت هبولنـدا         ٢٠٠٩ديسمرب  /ون األول  كان ٢٥يف    -١٨

فقد أتت السيدة برفقة طفلها إىل الطبيـب،        . رفض دخول امرأة مسلمة منقّبة قاعة الفحص      
وملا نوديا لرؤية الطبيب، قال هذا األخري لألب إنه وحده من ُيسمح لـه    . يصاحبهما زوجها 

على الدخول بصفتها أم الطفل، ذُكر أن الطبيب رد         وملا أصرت األم    . بالدخول برفقة الطفل  
 إنه ال يريد أن يساعده أحد أو يدخل قاعة الفحص وهو يرتـدي النقـاب بـسبب                  قائالً

  .الدينية قناعاته
، أُقر التعديل الثامن عشر على دستور مجهورية باكـستان          ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان   -١٩

وعلى هذا، تنص   . يس الوزراء ملسلم  اإلسالمية الذي يتضمن حكما يقضي حبجز منصب رئ       
اجلمعية الوطنية، بعد انتخاب متحدث ونائب املتحـدث،        " من الدستور على أن      ٩١املادة  

 تعمد إىل انتخاب رئيس الوزراء من بني أعضائها املسلمني دون نقاش ما مل يكن معروضـاً               
  ".عليها موضوع آخر

الروهنجيا املسلمة يف ميامنار احلصول     وجاء يف التقارير أنه ُيشترط على أفراد طائفة           -٢٠
، قـد    رمسياً فإن تزوجوا على الطريقة الدينية فقط، اليت ال تعد زواجاً         . على ترخيص للزواج  
ويقال إن هذه التدابري ال تفرض إال على املسلمني الروهنجيا ويف مشال            . يزج هبم يف السجن   

قة من الروهنجيا ال يزالون حمرومني      أضف إىل ذلك أن األغلبية الساح     . أراكان، مبيامنار، فقط  
، األمر الذي حيد مـن ممارسـتهم        ١٩٨٢من اجلنسية امليامنارية مبوجب قانون اجلنسية لعام        

الكاملة حلقوقهم املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ويفضي إىل ممارسـات           
  .متييزية شىت

 يف منـوذج طلـب اسـتخراج        ار رمسياً ويف باكستان، ُيشترط على املسلمني اإلقر       -٢١
  أي نـيب  بعده خامت النبيني، وأنه مل يأت    ) صلى اهللا عليه وسلم    (احممد"جوازات سفرهم بأن    

، وبـأهنم   "، وأن أي شخص آخر يدعي النبوة أو يزعم أنه مصلح ديين ليس مبسلم             ولن يأيت 
، سـواء    مـسلمني  أتباعه  يعدون  يدعي النبوة وال   ياين دجاالً دقااليعتربون مريزا غالم أمحد     "

  ". أو القاديانيةةطائفة الالهوريالمنتمني إىل كانوا 
من ) أ(٢فاملادة  . ويف ملديف، ال ميكن لغري املسلمني احلصول على اجلنسية امللديفية           -٢٢

قانون اجلنسية تنص على أن على الشخص الذي يريد أن يصبح من مـواطين ملـديف أن                 
وعالوة على ذلك، أفيد بأن جملس الشعب .  يكون مسلمايستويف عددا من الشروط، منها أن

 تعديال علـى دسـتور      ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩أقر يف   ) اجلمعية الدستورية (اخلاص  
والنتيجـة هـي أن     . مجهورية ملديف يشترط أن يكون مجيع مواطين ملـديف مـسلمني          
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، ال حيق لغري املسلم     )أ(٩دة  رغم ما جاء يف املا    "من الدستور تنص اليوم على أنه       ) د(٩ املادة
  ".أن يصبح من مواطين ملديف

ويف اململكة العربية السعودية، ُيذْكر أنه ال ُيسمح لغري املسلمني باحلـصول علـى                -٢٣
لذا، فقد ألقـي  . اجلنسية السعودية، مثلما ال يسمح بأماكن للعبادة يف البالد ما عدا املساجد      

شعائر غري إسالمية رغم أن هذه الشعائر مل تكن         القبض على أشخاص واحتجزوا ملمارستهم      
 على سبيل املثال، احتجز ثالثة هنود مسيحيني عقب عقدهم          ٢٠٠٩مارس  /ففي آذار . علنية

 يف املنطقة الشرقية فدامههم أفراد من هيئة األمر باملعروف والنهي عـن              خاصاً  دينياً اجتماعاً
  .وأطلق سراحهم بعد ذلك ببضعة أيام. املنكر
يف أنغوال، قيل إن عددا من اجلماعات املسيحية واجلالية املسلمة مل ُيعتـرف هبـا               و  -٢٤

وأفيد بأن أقليـات دينيـة      . ل لدى السلطات احمللية   يقانوًنا رغم تقدميها طلبات عدة للتسج     
فطبقا ملقتضيات التسجيل، جيب أن تضم اجلماعة الدينية ما         . أخرى ال حظ هلا يف االعتراف     

عضو للتأهل للتسجيل؛ وجيب أن يكون األعضاء بالغني ويقيمون يف           ١٠٠ ٠٠٠ال يقل عن    
األراضي الوطنية؛ وجيب أيضا أن يعترف كاتب عدل بتواقيعهم؛ وجيب أن يكونوا قادمني مما            

  .ال يقل عن ثلثي مقاطعات أنغوال
ـ              -٢٥ ر وأشارت أمساء جاهانغري، املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، يف التقري

، إىل العديـد مـن      )A/HRC/10/8(الذي قدمته إىل الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنـسان          
 ألن أفراد بعـض  فهي تعرب عن أسفها. حاالت التمييز حبق أفراد بسبب دينهم أو معتقدهم   

اجلماعات الدينية أو العقائدية ُيحرمون يف كثري من األحيان مـن احلـصول علـى عمـل                 
 الشأن، وذلك يف املؤسسات احلكومية والشركات اخلاصة على         يواجهون عقبات يف هذه    أو

.  العمـل  يف ميـدان  استمرار أوجه الالمساواة والفوارق الدينية       إىل    وأشارت أيضاً  .السواء
 . احلق يف السكن الالئـق     يفالتمييز القائم على الدين أو املعتقد وأثره        وطُرحت أيضا مسألة    

أعده املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر مـن  وأشارت يف هذا الصدد إىل تقرير بعثة      
 هـذا   ويورد. عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب واحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق            

. التقرير حاالت عدة صودرت فيها أراض ميلكها هبائيون يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية              
ـ إلواقترنت تلك املصادرات بتهديدات وعنف جسدي قبـل عمليـات ا           الء وأثناءهـا   خ

)E/CN.4/2006/41/Add.2   وأفادت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الـدين       ). ٨٥-٨١، الفقرات  
أو املعتقد يف نفس التقرير حباالت التمييز املباشر وغري املباشر بسبب الدين أو املعتقد اليت تؤثر         

ل، أشري إىل التحيز يف اإلمداد    ففي أثناء زيارهتا اهلند، على سبيل املثا      .  يف احلق يف الصحة    سلباً
قريـة تـسكنها    ١٠ ٠٠٠فأكثر من . باخلدمات العامة يف املناطق اليت تقطنها أغلبية مسلمة    

  . حمرومة من املرافق الطبيةنسبة عالية من املسلمني
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 أفـراد   على هذه األعمال حبـق      التحريض أومالحظات املقرر اخلاص على أعمال التمييز         )ب(  
  معتقدهم بسبب دينهم أو 

ق أو التحريض على هذه األعمال حب     يشجب املقرر اخلاص بشدة مجيع أعمال التمييز          -٢٦
 ويذكّر بأهنا حمظورة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان حظراً. أفراد بسبب دينهم أو معتقدهم

هو فمبدأ عدم التمييز يعد عموما أحد أهم املبادئ يف ميدان حقوق اإلنسان؛ ومن مث ف             . أكيداً
: ويشمل ذلك ما يلـي    . منصوص عليه يف مجيع االتفاقيات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان        

 مـن   ٥ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملادة           ٢املادة  
  من االتفاقية الدوليـة    ٢االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واملادة          

 مـن اتفاقيـة     ١ من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة       ٢للقضاء على التمييز ضد املرأة؛ واملادة       
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة؛               

 ٥ من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واملادة             ٧ واملادة
 من اإلعالن العـاملي حلقـوق       ٧ و ٢من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واملادتان        

ويود املقرر اخلاص التذكري بأن من واجب الدول، طبقا للقانون الـدويل حلقـوق              . اإلنسان
اإلنسان، اإلحجام عن ممارسة التمييز حبق األفراد أو جمموعات األفراد بسبب اعتبارات منها             

ثين أو دينهم أو معتقدهم؛ ومنع ذلك التمييز، مبا فيه التمييز الذي متارسه جهات              انتماؤهم اإل 
 ألي شخص يوجد على أراضيها أن يتمتـع         - عملياً -من غري الدول؛ واختاذ تدابري تكفل       
  . كان نوعهجبميع حقوق اإلنسان دون متييز أياً

ـ             -٢٧ كال التعـصب   وعالوة على ذلك، يتناول اإلعالن بشأن القضاء على مجيـع أش
. مبدأ عدم التمييز بكـثري مـن التفـصيل         )٢(والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد      

ال جيوز تعريض أحد للتمييز من قبل أيـة         " على أنه    ٢ من املادة    ١وباخلصوص، تنص الفقرة    
". أو شخص على أساس الدين أو غريه من املعتقـدات  دولة أو مؤسسة أو جمموعة أشخاص

تدابري فعالة ملنع واستئصال أي متييز، علـى        " أن على مجيع الدول أن تتخذ        ٤ املادة   وجاء يف 
جمـاالت   الدين أو املعتقد، يف االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع أساس

التمتـع هبـذه احلقـوق     احلياة املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافيـة، وىف 
 ذلك ضرورياً كل ما يف وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حني يكون"تبذل  وأن" واحلريات

  ".للحؤول دون أي متييز من هذا النوع
أما عن التحريض على أعمال التمييز حبق األفراد بسبب دينهم أو معتقدهم، فيـود                -٢٨

دنيـة   من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق امل       ٢٠املقرر اخلاص اإلحالة مرة أخرى على املادة        
 والسياسية اليت حتظر أي دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيـة متثـل حتريـضاً                

  .التمييز على

__________ 

 .١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٣٦/٥٥انظر قرار اجلمعية العامة  )٢(
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 تكثيفالدول على    "٦٤/١٦٤وإضافة إىل ما تقّدم، حثت اجلمعية العامة يف قرارها            -٢٩
 حتقيقا هلذه يليالقيام مبا على  وحلماية وتعزيز حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقدجهودها 

أمور حلصول على   أن تكفل أال يتعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده يف ا             ... الغاية
 ،االجتماعية االستحقاقات   أو ساعدة اإلنسانية ملا وأ  الوظيفة وأالرعاية الطبية    وأمنها التعليم   

إتاحة الفرصة لـه     العامة يف بلده و    تع كل فرد باحلق يف احلصول على اخلدمات        تكفل مت  أنو
  ".على قدم املساواة مع سواه دون أي متييز على أساس الدين أو املعتقدللحصول عليها 

   الدينيةماكناالعتداء على األ  - باء  

   املقرر اخلاصتلقاهااحلاالت اليت   )أ(  
، أفيد بأن السفارة الرسـولية يف مدينـة كاراكـاس           ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٢يف    -٣٠

 "La Piedrita "فرتويال البوليفارية تعرضت العتداء عندما رمى أعضاء يف منظمة تسمىجبمهورية 
وأفيد أيضا بأن املعتدين تركوا منشورات تسب       .  عبوات غاز على دار البعثة     )احلجر الصغري (

 مسلحا جمهويل اهلويـة     ١٥، اقتحم   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣٠ويف  . الزعماء الكاثوليك 
رائيل مبدينة كاراكاس فطرحوا لفافات التوراة أرًضا وسرقوا حواسـيب          كنيس تيفرييت إس  

الكنيس، وقيل إهنم كتبوا عبارات معادية للسامية ببّخاخات دهان على اجلدران مـن قبيـل        
إسرائيل سـفاكة   "و" املوت للجميع "و" اخرجوا من بلدنا أيها اليهود    "و" اللعنة على اليهود  "

، كُتب ببّخاخة دهان على اجلـدران عبـارة   ٢٠٠٩يناير /ينوقبلذاك يف كانون الثا   ". الدماء
  ".ِملك لإلسالم"

 فرد من قوات األمن احلكوميـة       ٢٠٠، أفيد بأن حنو     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٨ويف    -٣١
 الصوفية الواقعة   نابادیكَ - اللهی نعمت عادية أحاطوا حبسينية     وأفراد شرطة بأزياء  والشرطة  

مهورية إيران اإلسالمية وهدموا املبىن مستخدمني جرافات يف مقربة ختت فوالد يف إصفهان جب      
  .وشاحنات حتميل

، قيل إن رسائل هتديد ومعادية للدين أو تـنم عـن            ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٢ويف    -٣٢
ووجـد  .  بالواليات املتحدة األمريكيـة  اجلنوبيةكارولينابالكراهية كتبت يف مركز إسالمي     

وأفيد بأن هذه ثالث حادثة يتعرض      . ة على األرض  مكتوب" املوت للمسلمني "املصلون عبارة   
  .هلا املركز يف السنوات األخرية

 من قبـور املـسلمني       قرباً ٢٠، قيل إن أكثر من      ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٣٣
وذُكر أن قبور املسلمني هي وحـدها الـيت         . ُخربت يف مقربة يف مانشستر باململكة املتحدة      

ثالثة اليت ُتتلف فيها قبور بعد حدوث اعتـداءات مـشاهبة يف            وهذه هي املرة ال   . استهدفت
  .٢٠٠٩ عام
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 يف مليلية بإسـبانيا ُدنـس       ، أفيد بأن مسجداً   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ويف    -٣٤
وسوى " بلد واحد عظيم حر   "و" ال للمغاربة "و" ليعش فرانكو "بكتابات على اجلدران تقول     

  . ديين لالعتداء يف مليلية منذ سنواتوكانت تلك أول مرة يتعرض فيها مبىن. ذلك
 اعتدى على مسجد  جمهوالً، أفيد بأن شخصا٢٠٠٩ً ديسمرب/ كانون األول  ٣١ ويف  -٣٥

فقد أطلقت أعرية نارية عرب نافذة املبىن؛ بيد أنه مل يَصب أحد جبروح بالغة              . يف ماملو بالسويد  
يت  أحد املكاتب بعد صـال      اإلمام، يف  وقد كان مخسة أشخاص، من بينهم     . يف أثناء احلادث  
  .املغرب والعشاء

 إلحياء أنه مبناسبة اليوم الدويل      ، جاء يف التقارير   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٧ويف    -٣٦
، اكتشفت الشرطة أن مقـربة كروننبـورغ اليهوديـة مبدينـة             اليهود ذكرى ضحايا حمرقة  

  قرباً ١٣املعقوف النازي و   صبغ بالصليب     قرباً ١٨فقد أفيد بأن    . ستراسبورغ بفرنسا أتلفت  
  ."أخرجوا أيها اليهود" عبارة  أحد القبور الشرطة علىوجدتو. قُلبآخر 
، قدمت اجلمعية الثقافية اإلسالمية شـكوى يف        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٣٠ويف    -٣٧

 سـكان حمليـون     اكتشف بفرنسا، بعد أن     )Crépy-en-Valois (فالوا - أون - مدينة كرييب 
ومما جـاء يف تلـك الكتابـات        . نواملسلميؤمه  لعبادة  لعلى جدران مكان    كتابات  وجود  

ـ ِتلْ كِ وكذا صـليباً  " اخرج عن ديارنا  : اإلسالم"و" ليخرج اإلسالم من أوروبا   "عبارات    اًّي
على جدار يف حارة قريبة من " فرنسا للفرنسيني"وُعثر على عبارة . باألزرق واألبيض واألمحر

  .ن سياراهتم فيهمكان اعتاد املصلون على رك

   الدينيةماكنمالحظات املقرر اخلاص على االعتداءات على األ  ) ب(  
ويود يف هذا املقام    .  الدينية ماكنيدين املقرر اخلاص بشدة مجيع االعتداءات على األ         -٣٨

مـن  ) أ(٦فاملادة  .  الدينية ماكنالتذكري باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان املوجودة حلماية األ       
 الـدين    أسـاس   القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني علـى          بشأن نعالاإل
أن احلق يف حرية الفكر أو الوجـدان أو الـدين           ، على سبيل املثال، تنص على       )٣(املعتقد أو
ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات املتصلة بدين أو معتقد ما وإقامة           "املعتقد تشمل حرية     أو

وعالوة على ذلك، تطلـب اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا            ". األغراضوصيانة أماكن هلذه    
بذل قصارى جهدها لكفالة متتـع      "إىل مجيع الدول     بشأن محاية األماكن الدينية      ٥٥/٢٥٤

األماكن الدينية باالحترام واحلماية الكاملني مبا يتفق واملعايري الدولية ووفقا لتشريعاهتا الوطنية، 
وجـاء يف  ". مة هبدف منع ارتكاب أعمال العنف هذه أو التهديد هبا       وأن تعتمد التدابري املالئ   

وتشمل حرية اجملـاهرة بـدين      : " ما يلي  ٢٢تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان العام رقم        
وميتـد  . عقيدة يف العبادة وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم جمموعة واسعة من األفعال           أو

__________ 

 .املرجع نفسه )٣(
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عائر اليت يعرب هبا تعبرياً مباشراً عن العقيدة، وكـذلك إىل           مفهوم العبادة إىل الطقوس والش    
 ال يتجزأ من هذه الطقوس والشعائر، مبا يف ذلك بنـاء            ااملمارسات املختلفة اليت تعترب جزءً    

  ."أماكن العبادة
 به أمسـاء    اضطلعتوعن أماكن العبادة، يود املقرر اخلاص اإلشارة إىل العمل الذي             -٣٩

ففي التقرير الذي رفعته إىل الـدورة       . خلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد     جاهانغري، املقررة ا  
أماكن العبادة  "، شددت على أن     )E/CN.4/2005/61(احلادية والستني للجنة حقوق اإلنسان      

عنصر أساسي إلظهار احلق يف حرية الدين أو املعتقد طاملا كانت األغلبيـة العظمـى               [...] 
" ائدية حباجة لوجود مكان للعبادة ميكن ألفرادها اجملاهرة فيه بدينهم         للطوائف الدينية أو العق   

)E/CN.4/2005/61   إن ألماكن العبادة أو املقابر أو األديرة أو مقار    وقالت أيضاً . )٥٠، الفقرة 
إن .  رمزية تتجاوز اجلانب املادي يف أعني الطوائف الدينيـة املرتبطـة هبـا             الطوائف الدينية 

. للخطر بشكل خاص كلما كانوا يف أماكن العبادة، بسبب طبيعة نشاطها          يتعرضون  املؤمنني  
يتعني على الدول إيالء اهتمام متزايد لالعتـداءات علـى          "ولذلك ترى املقررة اخلاصة أنه      

أماكن العبادة وضمان مالحقة مجيع مرتكيب هذه االعتداءات وحماكمتـهم، علـى النحـو              
اهلجمات وغريها من القيـود     "شددت على أن    وعالوة على ذلك،    ). ٤٩الفقرة  " (الواجب

حلق فرد من فحسب  يف كثري من احلاالت انتهاكا ليس ]تشكل [املفروضة على أماكن العبادة
" لون الطائفة املرتبطة باملكان املعين    عة من األفراد يشكّ   احلقوق مج أيضا  بل  األديان،  أصحاب  

)A/64/159 ١١، الفقرة(.  

  ينالتنميط الديين واإلث  - جيم  

   املقرر اخلاصتلقاهااحلاالت اليت   )أ(  
  Global Sikh Civil 2009 ()٤(٢٠٠٩ التقرير العاملي حلقوق السيخ املدنية لعـام  أفاد  -٤٠

Rights Report ( احتجاز سيخ بطريقة تنايف األصول مت فيهاعدد من احلاالت اليت حدوث عن 
وفيما يلـي وصـف     . ة األمريكية املرعية وتعرضهم ملضايفات عند دخوهلم الواليات املتحد      

سجالهتم خالية مـن    ومن بينهم أشخاص     -يتعرض له بعض السيخ باستمرار، فيما قيل         ملا
مبجـرد نـزول الـشخص    :  وهم من مواطين الواليات املتحدة األمريكيـة     السوابق اجلنائية 

ـ        يتعرف عليه املستهدف من الطائرة،     ه إىل   موظفان يعمالن يف وزارة األمن الوطين ويرافقان
 إىل مكان أخذ املتاع مث يقتاد إىل مكان خـاص حيـث يفـتَّش املتـاع                 ومنهقسم اهلجرة   

والشخص نفسه، وتصوَّر مجيع الوثائق اليت حبوزته ويأخذ املوظفان هاتفه وخيزنان املعلومات            
__________ 

)٤( Jaspreet Singh et al., 2009 Global Sikh Civil Rights Report: A Civil Rights Report on the State of 

the Sikh Nations (United Sikhs, 2009), pp. 70–72. متاح على الرابط التايل: 

http://unitedsikhs.org/Annual_Reports/2009_Sikh_Civil_Rights_Report.pdf. 
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ويقال إن املوظفني يف    . وُيسأل الشخص بالتفصيل عن سفره مث يفرج عنه       . اليت حيتوي عليها  
 هذه املدة يعاملون الفرد بفظاظة ويسألونه أسئلة دقيقة ملؤها التهديـد وكـأن              خالل كل 

وجاء يف ذات التقرير أن الـسيخ الـذين         . الشخص متهم، وتدوم هذه العملية حنو ساعتني      
يسافرون إىل باكستان بتأشريات احلج إىل مكان والدة الزعيم ناناك صاحب جي وغريه من              

 رغم أن تأشـرياهتم إىل       قصرية يواجهون مشكالت مشاهبة أيضاً     أماكن العبادة التارخيية ملدة   
  .باكستان تبني أهنا ملدة قصرية

وعاجلت السيدة غاي ماكدوغال، اخلبرية املستقلة املعنيـة بقـضايا األقليـات، يف               -٤١
، مسألة التنميط الديين )A/HRC/13/23/Add.2 (٢٠٠٩تقريرها بشأن زيارهتا إىل كندا يف عام 

فقد أفيد أن الكنديني من أصل أفريقي واملسلمني والعرب واألمـريكيني الالتينـيني           . واإلثين
يشعرون بأهنم يتعرضون ملراقبة غري مربرة من قبل الشرطة وأن عالقاهتم بالشرطة سلبية، وهي           

، بـشخص   فقد التقت اخلبرية املستقلة، مثالً    . أمور يرون أهنا تتسق مع ممارسة التنميط اإلثين       
وقد وصف هذا الشخص معاملته بأهنا      . ات طويلة مبوجب أحكام الشهادة األمنية     احتجز لفتر 

وتدعي مجاعات عدة من اجملتمع املـدين أن       . متييزية وأن احتجازه استند فقط إىل كونه عربيا       
  ُتـستعمل عـشوائياً    ٢٠٠١السلطات املخّولة مبقتضى قانون اهلجرة ومحاية الالجئني لعام         

  .ب، األمر الذي ينجم عنه التمييز ويعزز القوالب النمطية السلبيةوتستهدف املسلمني والعر
ومن بني االستنتاجات الرئيسة لدراسة االحتاد األورويب االستقصائية حول األقليات            -٤٢

 لعمليات توقيف الشرطة ألفراد األقليـات الـذين          العدد الكبري جداً   ٢٠٠٩والتمييز يف عام    
 قبل   شهراً ١٢يبني ممن أوقفتهم الشرطة مرة على األقل يف         وكان متوسط نسبة اجمل   . اسُتجوبوا

 ٢٧ يف املائة من الروما و     ٣٠ يف املائة من مجيع أهل مشال أفريقيا و        ٣٣الدراسة االستقصائية   
 يف املائة من أهل أوروبـا الوسـطى والـشرقية           ٢٢يف املائة من أفارقة جنوب الصحراء و      

 إىل  وبالرجوع...   يف املائة من الروس    ٢٠تراك و  يف املائة من األ    ٢١ويوغوسالفيا السابقة و  
 مـن   معدالت مرتفعة جـداً    فإن   تقسيم النتائج حسب جمموعات حمددة يف الدول األعضاء       

 الرومـا يف اليونـان       قد سجلت بالنسبة إىل    ) يف املائة  ٢٠أكثر من   (التنميط اإلثين املفترض    
وأفارقة جنوب الصحراء يف فرنـسا  ) املائة يف ٣١(وأهل مشال أفريقيا يف إسبانيا ) يف املائة  ٣٩(
وأهـل مشـال أفريقيـا يف إيطاليـا         )  يف املائـة   ٢٤(والرومـا يف هنغاريـا      )  يف املائة  ٢٤(
  . )٥()املائة يف ٢١(

__________ 

)٥( European Union Agency for Fundamental Rights, “2009 European Union Minorities and 

Discrimination Survey” (EU-MIDIS, 2009), p. 17 .متاح على الرابط التايل:  
http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_main_results_report_en.htm.  
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  مالحظات املقرر اخلاص على التنميط الديين واإلثين  )ب(  
ض أشخاص،  يساور املقرر اخلاص القلق بشأن التقارير اليت تتحدث عن احتمال تعر            -٤٣

بانتظام وعلى حنو ينم عن التمييز، للتوقيف والتفتيش أو االستجواب أو التثبت من الوثـائق               
إلقاء القبض، مثال يف سياق اهلجرة أو املراقبة األمنية، جملرد انتمـائهم الـديين أو اإلثـين                  أو

ري فعالة ملنع   ويف الوقت الذي يعترف فيه املقرر اخلاص بأن الدول ملزمة باختاذ تداب           . املفترض
االعتداءات اإلرهابية ومكافحتها وأن التنميط وسيلة من وسائل نـشاط إنفـاذ القـوانني              

، فإنه يود التأكيد على أن هذه املمارسة تثري القلق من منظـور حقـوق               املسموح هبا مبدئياً  
ـ     للتقييداإلنسان، سيما ما يتعلق مببدأ عدم التمييز غري القابل           ق يف   واحلق يف اخلصوصية واحل

حرية التنقل واحلق يف احلرية الشخصية، وكل ذلك ينص عليه العهد الدويل اخلاص باحلقوق              
  .املدنية والسياسية

 غري  وقد تفضي أساليب التنميط القائمة على الدين أو االنتماء اإلثين واملطبقة تطبيقاً             -٤٤
 الصدد اإلشـارة إىل     ويود املقرر اخلاص يف هذا    . سليم إىل وصم أفراد اجملموعات املستهدفة     

التحليل الشامل الذي أجراه مارتني شاينني، املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، الوارد يف التقرير الذي قدمـه إىل الـدورة               

ـ    حيث يعرب ). A/HRC/4/26(الرابعة جمللس حقوق اإلنسان       عـن   صوص مارتني شاينني باخل
أن يغذي التنميط القائم على افتراضات مقولبة الشعور بالعداء وكره األجانب            "خشيته من 
وأضاف أن  ".  اجلمهور إزاء األشخاص املنتمني إىل مجاعات إثنية أو دينية معينة          على صعيد 

اإلثنية واألصل القومي والدين، هي مؤشرات غري دقيقة ألن املنطق األساسي الذي تـستند              "
 ال سيما أن املسلمني واألشخاص ذوي املظهر أو األصل الشرق أوسطي أو اجلنـوب               إليه،

اآلسيوي مرجحون أكثر من غريهم للتورط يف أنشطة إرهابية، هو منطق مشكوك يف صحته              
  ".بدرجة كبرية

ويود املقرر اخلاص إضافة إىل ذلك أن يشري إىل الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر ديربـان                  -٤٥
بأال تلجأ إىل التنميط القائم علـى التمييـز      " اليت تطلب إىل الدول      ٢٠٠٩ االستعراضي لعام 

ألسباب حيظرها القانون الدويل، مبا يف ذلك األسباب العنصرية، أو العرقية، أو الدينيـة، وأن   
ويود أيضا اإلشارة إىل جلنة القضاء علـى التمييـز          . )٦("حتظر هذا التنميط مبوجب القانون    

 بشأن منع التمييز العنـصري يف   ٣١ من تعليقها العام رقم      ٢٠ الفقرة   العنصري اليت قالت يف   
أن تتخـذ اخلطـوات     "اإلدارة ويف سري نظام العدالة اجلنائية إنه ينبغي للـدول األطـراف             

  ال تستند يف الواقع إال إىل مظهر       اليتيات االستجواب والتوقيف والتفتيش     ململنع ع  الضرورية
 انتمائه إىل مجاعٍة عرقيٍة أو إثنيٍة أو أي وصف آخر جيعله            إىلشخصٍ وإىل لونه أو مالحمه أو       ال

 ويعتقد املقرر اخلاص أيضا أن التـدابري املتخـذة ملكافحـة      ".االشتباهعرضةً لقدرٍ أكرب من     

__________ 

 .١٠٢، الفقرة يالوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراض )٦(
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 اإلرهاب ينبغي أال تكون متييزية، يف غرضها أو أثرها، على أساس الدين أو االنتماء الـديين               
  .املفترض لألشخاص

  الرموز الدينية  - دال  

 احلاالت اليت تلقاها املقرر اخلاص  )أ(  

 من ارتداء احلجـاب      ما زلن ُيمنعن   الطالبات املسلمات يف تركيا    أن   لتقاريرأفادت ا   -٤٦
ـ /حزيران ٥ألغت احملكمة الدستورية يف     أن  بعد   يف معظم اجلامعات   تعـديل   ال ٢٠٠٨ هيوني

رفع حظر ارتداء احلجـاب يف املؤسـسات      الذي   ٢٠٠٨فرباير  /اطشب ٩املؤرخ   يالدستور
إىل  من التقدم    اتلبا ال تزال متنع الط    اتلجامعل  التنظيمية لوائحوهناك من يقول إن ال    . العامة

الطالبات املسلمات من ارتداء احلجاب     ُتمنع  ونتيجة لذلك،   . ن رؤوسه المتحانات إذا غطني  ا
 .متحاناتالاتقدمهن إىل عند 

ون ُيمنعون  زاليأعضاء طائفة السيخ يف فرنسا ال       فإن  ،   الواردة  للتقارير وفقاًو  -٤٧
نتيجـة لتنفيـذ القـانون       ويةاهل يف املدارس وعلى صورة وثائق       عماماهتمارتداء  من  
، والرمـوز   "العلمانيـة  "بشأن ٢٠٠٤مارس  /آذار ١٥ الصادر يف    ٢٢٨- ٢٠٠٤  رقم

لطـالب  أفادت املعلومـات أن ا لى ذلك، وبناء ع. الدينية الواضحة يف املدارس العامة   
مل ُيسمح ألي طفـل   هزعم أن ُي و . قبوهلم رسااملدت  فض ر من املدارس أو  طُردوا  السيخ  
 .القانون حيز النفاذدخل أن منذ  مرسها يف مداهتم عمامبارتداءسيخ الل اطفمن أ

يطاليا حظرت على النـساء     إبلدة يف مشال    ُزعم أن   ،  ٢٠٠٩أغسطس  /آب ١٩ ويف  -٤٨
البلـدة  يف هذه   بلدية  الرئيس  وقيل إن   . ات املسلمات احملافظ  هتفضلالذي  " بوركيينال"رتداء  ا

 ماليـة   غرامـة دفعن  أو الـشاطئ سـي     البوركيين إىل املسابح     ن النساء اللوايت يرتدين   إقال  
األطفال الـصغار،   ربك   ي قد ‘مرتدية هلذا الزي   امرأة   رؤية‘ن  أضاف  أو.  يورو ٥٠٠ قدرها

 ".ل النظافةناهيك عن مشاك

 احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان       ت، خلص ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣ ويف  -٤٩
 الـصلبان   وضع  اليت عارض فيها مقدم البالغ     يطالياإضد  لوتسي   إطار قضية    يف - باإلمجاع

 من الربوتوكول   ٢ للمادة   أن هناك انتهاكاً   إىل   - ايطالييف إ الكاثوليكية يف الفصول الدراسية     
 والدين من االتفاقية األوروبية حلماية حقـوق        والضمري التفكري حرية   بشأن ٩ واملادة   ١ رقم

ممارسـة   إظهار رمز عقيدة ما أثنـاء  لزومأن  حملكمة  وترى ا  .)٧(اإلنسان واحلريات األساسية  
 الفصول الدراسية،   وال سيما يف  احلكومة،  ختضع ملراقبة    العامة، يف حاالت معينة      املهام

. هاالعتقاد أو عدميف  لقناعاهتم، وحق األطفال أبنائهم وفقاًعليم  يف تاآلباء حقوق دقّيي
__________ 

  .http://echr.coe.int/echr/en/hudoc:  وهو متاح على املوقع التايل.٣٠٨١٤/٠٦البالغ رقم  )٧(



A/HRC/15/53 

GE.10-14997 16 

 العامـة،   هـام أن تلتزم احلياد يف ممارسـة امل      بالدولة  واجب  تتفق مع     هذه القيود ال  و
 .سيما يف جمال التعليم  وال

، وافقت سويسرا على مبادرة شعبية حلظر بناء        ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩ ويف  -٥٠
بنـاء  " مادة جديدة تنص على أن       بتضمينه يسويسرالل الدستور   ّدولذلك عُ . ذن جديدة مآ

 ". يف سويسرا ممنوعاملآذن

بطاقـات  بعدم إصدار   ، أمرت احملكمة العليا يف اهلند       ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين يف  و  -٥١
 .ن نقاهبإزالة من ننعهميجة أن الدين ح ترفضاملنقبات ولنساء ل هوية املنتخب

 على  يقضي بأن  تشريعاً كندا يف   ، اعتمدت مقاطعة كيبيك   ٢٠١٠مارس  /يف آذار و  -٥٢
 كيبيك  احلكومية يف  الدوائر مقدمي   لكشف عن وجوههن عند التعامل مع     النساء املسلمات   ا

 .قاطعةامليف  اتموظفعملن أو عندما ي

 مدينـة   يفعقـد   " ذن للمـآ  اًمناهض اًمؤمتر "قيل إن ،  ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٧يف  و  -٥٣
ـ فرض حظر لللنظر يف إمكانية وطُلب من املؤمتر ا. أملانيا يف   وادي الرور ب يلسنكريشنغ ذن آم

األحزاب اليمينيـة   ردت معلومات بأن أعضاء     املؤمتر، و عند هناية   و. األورويبعلى املستوى   
فـرض  ل اسـتفتاء أورويب     إلجراء محلة   أونبدسيهنم  وا إ  قال املؤمتر هذا   ااملتطرفة الذين حضرو  

ـ       . املآذن حظر على  زب واحلزبان املساندان للحملة الداعية إىل إجـراء االسـتفتاء مهـا احل
 . وحزب احلرية النمساوي)حزب املصلحة الفلمنكية (Vlaams Belangالبلجيكي 

 يطلب من  ، أصدرت احملكمة العليا يف بنغالديش حكماً      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٨ يفو  -٥٤
النساء اللوايت يعملن يف املؤسـسات العامـة         لبةمطاعدم  ضمن  بأن ت وزارة التربية والتعليم    

  . بغري إرادهتنارتداء احلجابب

ت جملس النواب يف الربملان البلجيكـي لـصاحل    ، صوَّ ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٩يف  و  -٥٥
مشروع غري أن   . ارعومشروع قانون حيظر ارتداء النقاب يف أي مكان عام، مبا يف ذلك الش            

غطي يس اشري بشكل عام إىل أي لب ويالنقاب على وجه التحديد،     إىل   يشريالقانون املقترح ال    
 .جملس الشيوخ املوافقة على مشروع القانونعلى و املناقشات جاريةال تزال و. الوجه

تقدمي التماس    على ويسراآرغو يف س  برملان كانتون    تصوَّ،  ٢٠١٠مايو  /أيار ٤ يفو  -٥٦
 . ارتداء النقاب يف األماكن العامة مناألشخاصنع ملاجلمعية االحتادية يف البلد يف 

ث احلكومة حي  التماساًسباينإل، اعتمد جملس الشيوخ ا٢٠١٠ هيوني/حزيران ٢٣ ويف  -٥٧
  .ةالعاميف األماكن لنقاب ا ارتداءقواعد حلظر وضع على 

  الرموز الدينيةبشأنمالحظات املقرر اخلاص   )ب(  

مسألة حظـر الرمـوز     بشأن  لعامة  من املناقشات ا    كثرياً السنوات األخرية شهدت    -٥٨
املقرر اخلـاص أن  ويدرك  .املآذن، واحلجاب والنقابال سيما   ، و يهاقيود عل فرض  الدينية أو   
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 داخـل   واطف إىل حد كبري   عتغلب عليها ال    صعبة  مناقشات  أفضت إىل  مسألة الرموز الدينية  
 الـيت تـدعم     األطـراف  مجيعاليت حتاجج هبا    تعددة  امل األدلة يدرك جيداً و. اجملتمعات املعنية 

 .هذه القيود احلظر أو تعارض هذا أو

. حقوق اإلنـسان عدد من   الرموز الدينية ب   إظهار أو   استعمالحظر أو تقييد    ويرتبط    -٥٩
من منظور حقوق اإلنـسان،      القيودتلك  احلظر و ذلك   مشروعية   منمن أجل اختاذ موقف     و

 تتعارضضروب احلظر والتقييد تلك     إذا كانت   ما  املقرر اخلاص أنه من الضروري تقييم       يرى  
 ومبدأ عدم   ،حرية التعبري و يف إظهار دينه أو معتقده،       ة الشخص حري منها   مجلة أمور   مع أم ال 
 اسـتعماهلا  بعض الرمـوز الدينيـة أو        إظهارتقييم ما إذا كان       مثالً الضروريفمن  . التمييز

 أن  وينبغـي .  أو ال  و معتقـده  حرية املرء يف إظهار دينه أ     يشكل  ) ملآذناال سيما    (ؤهابنا أو
مـن أجـل     على أساس كل حالة على حدة      ذا التقييم ه هيئة قضائية مستقلة ونزيهة      جتري

املقرر اخلاص أن   يعتقد  فيما يتعلق مببدأ التمييز،     ولكن  . معينةحالة   خصوصياتمراعاة مجيع   
 اً معين اًستهدف دين يه   ألن نظراً  متييزياً  فعالً كونيقد    مثالً فرض حظر أو قيود على بناء املآذن      

حتظر على وجه التحديـد ارتـداء       قد  ، فإن األحكام التشريعية اليت      وعلى النحو ذاته  . فقط
قد يكـون   و.  متييزية جتاه جمموعة معينة من السكان، أي املسلمات        كون أيضاً قد ت احلجاب  

. رموز الدينيـة  تشريعية ارتداء مجيع ال   الحكام  األ متييز غري مباشر حىت عندما حتظر        هناك أيضاً 
دف فقد تـسته  ،   يف ظاهرها  ري متييزية تبدو غ األحكام التشريعية قد     أنه رغم أن هذه      الواقعو

املسلمني ارتداء  ألن   املسلمات أو السيخ،   حمددة، مثل جمموعات  على حنو غري متناسب     
 مقارنـة  أكثر وضوحاً يكون   -  عمامةالمثل احلجاب أو     -   الدينية همرموزلوالسيخ  

، فيما خيص يشري أن  يود املقرر اخلاص،وبصورة أعم.  األخرىللدياناتلدينية الرموز اب
املقررة اخلاصة املعنية حبرية    ،  أمساء جهانغري قدمته السيدة   الذي  هذه النقطة، إىل التقرير     

  ذكرت ذيوال قوق اإلنسان حب  املعنية  للجنة الثانية والستني إىل الدورة   الدين أو املعتقد    
ن يكون اهلدف األساسي هو صون حرية الدين أو املعتقد اإلجيابية اليت            ينبغي أ  "ه أن فيه

تتجلى يف إقامة الشعائر واملمارسة من خالل ارتداء أو إظهار الرموز الدينية بـصورة              
طوعية، وصون احلرية السلبية أيضاً املتمثلة يف عدم اإلكراه على ارتداء أو إظهار الرموز 

 .)٦٠ة ، الفقرE/CN.4/2006/5"(الدينية

 يةاألمنأن الشواغل أن مسألة الرموز الدينية هي مسألة حساسة وب املقرر اخلاص    ويقّر  -٦٠
، هي عناصـر    ارتداء النقاب ب األساسية، وال سيما فيما يتعلق       م وحرياهت هملآلخرين وحقوق 

حقـوق املـرأة،    ينبغي مراعـاة    ،  وباملثل. القيودهذه   هذا احلظر أو     قانونيةعند تقييم   مهمة  
سيما مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة وحرية الفرد يف ارتداء أو عـدم ارتـداء الرمـوز                  وال

إزاء ، يود املقرر اخلاص أن يعرب عن قلقه وعلى أي حال. مناقشة ارتداء النقاب عند الدينية،
 بناء املآذن وارتـداء الرمـوز       خبصوصاليت جرت مؤخرا    املثرية للجدل    احلواراتأن  مسألة  
وأعرب عـن أسـفه العميـق       .  دين واحد  جتاهلسكان  بني ا خماوف  عكس انتشار   تالدينية  

 لتحقيق مكاسب    فعالً  وأذكتها هذه املخاوف اعتمدت على    اليت   الكثريةلحمالت السياسية   ل
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النمطية السلبية عن فئات معينة من      القوالب  تعزز هذه احلمالت السياسية      ما   وغالباً. سياسية
شدة املقرر اخلاص يشجع بومن مثة فإن . سوء الفهم بني السكان التعصب ومما يذكياألفراد، 
للتصدي هلذه احلمالت   على أن يكون دورها أكرب وصوهتا أعلى         األطراف من مجيع    نياملعتدل

 ههـذ لكـي تكـون     جج عقالنية، مبا فيها تلك القائمة على حقوق اإلنسان، و         حبالسياسية  
  . أكثر توازناًاحلوارات

 ة املقدسوالشخصيات اوأتباعه ألديانعن اطية السلبية النمالقوالب   - هاء  

 احلاالت اليت تلقاها املقرر اخلاص  )أ(  

 محـاس بـث      التابع حلركة  تلفزيون األقصى ُزعم أن   ،  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣يف    -٦١
وكان مـن بـني     .  يف غزة  اإلسالميةيف اجلامعة    أُلقيت   "بيت الشيخ ياسني  "مسرحية بعنوان   

يف قـال   يهـودي   الألب  ن ا إوقيـل   . ي أرثوذكسي متطرف  ب يهود  املسرحية أ  ياتشخص
ـ     و. همنود قتل و. كره املسلمني نحنن اليهود   " املسرحية شرب دم املـسلمني    حنـن اليهـود ن
 أوالً: بعض األمور  كعلمأمشعون، أريد أن    يا  " : قال األب البنه   ويف وقت الحق  . "والعرب

وعلينا أن نغـسل    . ني املسلم اءدمشرب  ني وعليك ب  كراهية املسلم عليك ب وقبل كل شيء،    
. لإللـه  تآمر ضد العرب واملسلمني رضاًءعلينا أن ن"نه أضاف إوقيل . "أيدينا بدماء املسلمني 

 ".دمر العرب واملسلمنيسنو

 ضد  ٢٠٠٩ هيوني/حزيران ٥يف   احتجاجاًنظم  حزب املصلحة الفلمنكية    وُزعم أن     -٦٢
قبل االحتجـاج،   و. بلجيكا يف   نتويربأيف  ويغ  برينار سيستين نت  ايف س بناؤه  سجد املزمع   امل

 مـزاً رأي احملتجني ر   حسبلمسجد الذي سيكون     ل  مناهضاً منشوراً ٥٠ ٠٠٠وزع احلزب   
ضع بيضه  يوقواق  طائر   اإلسالم " قال إن  زباحلزعيم  وُزعم أن   . ألسلمة أنتويرب وفالندرز  

 ." يف هناية املطافاًمن حيضنها ويفقسها وحنن من يطرح بنا أرضحنن . ألورويب عشنا ايف

        مركز اليمامة للتواصل العاملي     أفادت املعلومات بأن كنيسة    ،٢٠٠٩ هيولي/يف متوز و  -٦٣
)Dove World Outreach Centre (الفتـة   وضعت الواليات املتحدة األمريكيةب غاينيسفيل يف
 ضد  املنطقة ورغم احتجاجات سكان  . تهاحديقيف فناء   "  الشيطان من اإلسالم"تب عليها   كُ

 .الفتاتاملزيد من الإنه سيضع الكنيسة قال قسيس ، ةهذه الالفت

اإلرهابية لهجمات  ل مبناسبة الذكرى الثامنة     -  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ١١ ويف  -٦٤
عن اإلنكليز  رابطة الدفاع    قيل إن مؤيدي     -  ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ١١ اليت وقعت يف  

)English Defence League(  جتمعوا خارج مسجد هارو ‘سلمة أوروباأوقفوا أ‘وحركة 
مـا أطلقـوا عليـه      للتظـاهر ضـد      اململكـة املتحـدة    يف   هـام غ يف برمن  ياملركز

 ".اإلسالمي  االستعمار"
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من . تصويراً سليب املدلول  ن رسوم تصور اليهود     عتلقى املقرر اخلاص عدة تقارير      و  -٦٥
 ،ململكة العربية الـسعودية   صحيفة اجلزيرة يف ا   نشرت   ،٢٠٠٩سبتمرب  /ول أيل ٨ ذلك أنه يف  

 ان يرتدي يصور امرأة وطفالً  كاريكاتورياً رمساً،  مبناسبة الذكرى السبعني للحرب العاملية الثانية     
شـوكة   -  اليت متثل احلرب العامليـة الثانيـة  -  املرأةوحتمل .على خلفية دمويةزي شيطان  

تـشرين   ١٥ويف  . اأسهود على ر  ونجمة دا بمماثلة، ولكن   شوكة  الطفل   فيما حيمل    شيطان،
  كاريكاتوريـاً  رمساً  االحتاد يف اإلمارات العربية املتحدة      نشرت صحيفة  ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

علـى  وكُتـب  . عريبملطخة بالدم وتشد حببل رِجل رُجل  بوابةمن خترج   يصور يداً 
 /تـشرين الثـاين   ٢٥ ويف". ةإدارة صـهيوني  بإشراف املسلخ الدويل : "يلي  البوابة ما 
وعلى كل فرع مـن      اًرسم كاريكاتوري يصور مشعدان   ُنشر يف عمان     ،٢٠٠٩  نوفمرب
 . يف جريدة عمانخوصارفروعه 

سـانت باراشـيفا يف   كنيسة األرثوذكسية  شخص من رعايا ال    ١٠٠ن حنو   إ ويقال  -٦٦
ـ  رمـزاً  ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ١٣فككوا يوم   مجهورية مولدوفا   يف  ينو  سيش      اً يهودي
ووضعوه بـشكل   ه إىل ساحة ستيفان الكبري      و يف ساحة أوروبا، ونقل    - وكانحامشعدان   -

 يف مكـان    اً صـغري  اًصليب  أيضاً وضعت الرعية  الكاهن األرثوذكسي،    وبتوجيه من . مقلوب
أن الـشعب   ب هذا احلدث     صرح أثناء  الكاهنقيل إن   وباإلضافة إىل ذلك،    . انوكاحمشعدان  

وورد . ار إىل أن مجهورية مولدوفا بلد أرثوذكسي      وأش "الناس على   السيطرة"اليهودي حياول   
 األرثـوذكس  املـؤمنني    غري أن ،  "طفالناأترويع  وقتلنا   قد حياولون    يهودال"ن  إ يضاًأأنه قال   

 .ونقاومسي نيملولدوفيا

 حملاولة قتـل     الذي يبدو أنه تعرض    رسام الكاريكاتري كورت فيسترجارد   وللتعريف ب   -٦٧
كـانون   ٨ يف النروجييـة  أفتنبوسـنت صـحيفة   نشرت ،،  ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين  ١ يف

لنيب عن ا ستة من الرسوم الكاريكاتورية االثين عشر املثرية للجدل         لنسخة   ٢٠١٠يناير  /الثاين
يف  منركيـة ا الد  بوسـنت  -جيالنـدز    ألول مـرة صـحيفة       االيت كانت قد نشرهت   وحممد،  
 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

فحة إلكترونية على شبكة التواصل االجتماعي      استحدثوا ص مخسة رجال   وورد أن     -٦٨
".  مجيع املسلمني مـن ويلـز      ينبغي طرد  "أعلنوا فيها أنه   ٢٠١٠فرباير  /يف شباط " فيسبوك"

، شبكة التواصـل االجتمـاعي    موعة على موقع    هذه اجمل  إىل اً شخص ١٥٠ وانضم ما يناهز  
اململكـة  يف ) Rhondda Valleys( جتوب منطقة روندا فـاليز مسرية سينظمون  م أهنمدعني
 إىل اعتقال الشرطة    غري أن املسرية مل تتم نظراً     .  مشاعرهم املعادية لإلسالم    للتعبري عن  املتحدة

 .لرجال اخلمسةل

 صـورة   ٢٠١٠فرباير  /شباط ٣  يوم نشرت  النروجيية داجبالديتصحيفة  ن  إوقيل    -٦٩
الصورة وُنشرت  . ر خرتي هيئةلنيب حممد يف    ل ة صور حاسوب وعليها  أمام شاشة    تظهر رجالً 
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شرطة لمسلمني واليهود على صفحة     ل مواد مسيئة    وننشريمقال جاء فيه أن املستخدمني      مع  
 . الفيسبوك علىالبلد

ـ ا ب يف بلدة حيون  ينزل املس ،  ٢٠١٠فرباير  /ويف شباط   -٧٠ إىل الـشوارع   اهلنـد ال يف ات
 اجلعـة يف  مـن   وهو حيمل علبة    املسيح   صوريب مدرسي   اكتيف  لالحتجاج على نشر رسم     

  أشار إىل  اهلنديف   غورداسبور   أبرشيةكاهن  وقيل إن   . يف يده األخرى  سيجارة  و يهيدإحدى  
 يف املائة مـن     ٢٥الذين يشكلون    املسيحينيجترح شعور    للمسيح غري املقبولة ن امللصقات   أ

 .سكان مقاطعة غورداسبور

نـسية  جت امرأة مقيمة يف البحرين مـن        قلاعُت،  ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٠يف  و  -٧١
 الظلماتمن  "ابيها   كت ة يف لبوذيا شتمت ا  مزاعم بأهن بسبب  نكية يف سري النكا     السري
ختليها عن البوذية واعتناقهـا      الكتابني حول وقد كتبت   ". ةبوجأأسئلة و "و"  النور إىل

 .١٩٩٩ اإلسالم يف

سياسي ملصقات يف مدينة    ال) Skåne( سكني   حزبنشر  ،  ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان و  -٧٢
 وكتـب    سنوات ٩  البالغة من العمر    زوجته وجبانبه تصور النيب حممد عارياً    السويدماملو يف   

 اهنريـد أن نـر     الـذي    الـزواج هو  هذا  هل   . سنوات ٩ عمرها، و سنة ٥٣ عمره"عليها  
 ."؟سكني يف

الذي جرى ) South Park ("ساوث بارك"التلفزيوين ربنامج من الاملائتني يف احللقة و  -٧٣
 ظهـر النيب حممد   ، ُزعم أن    ٢٠١٠أبريل  /تحدة واململكة املتحدة يف نيسان     يف الواليات امل   بثه

وهـو  بـوذا    منـها    أديان أخرى  لشخصيات    أيضاً وظهرت صور . دب يف زي عدة مرات   
الواحدة بعد املائتني، ورد    احللقة  ويف  . باحيةاإلواد   امل شاهدهو ي املخدرات واملسيح و  يستنشق  

 يف الوقـت    وظهرت إشارة صوتية    بواسطة طمستج   يف الربنام  لنيب حممد ا ذكر   مواضعأن  
دب بـصور   لنيب يف زي    ا صور   تبدلاسُتو ."رقابةخضع لل "ذاته الفتة كبرية مكتوب عليها      

 . نفسهيلزوهو يرتدي ابابا نويل شخص 

 رسام كاريكاتري يف الواليـات املتحـدة      استحدث  ،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٢ويف    -٧٤
الصفحة تشجع املـستخدمني    ن  إوقيل  ".  رسم حممد  يوم " أطلق عليها  فيسبوكصفحة على   

 /أيـار  ١٩يـوم   الفيـسبوك   باكستان  ، منعت    على ذلك  ورداً. صور للنيب حممد  نشر  على  
حكمها ة ألغت   األخريبيد أن هذه    . صدرته احملكمة العليا يف الهور     بعد حكم أ   ٢٠١٠ مايو
 صـفحة عـن  مـاعي  الجت التواصل الو موقعو مسؤ اعتذر بعد أن  ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٤ يف
 .حمتواها وازالأربت مهينة للمسلمني واعُت

 /نيـسان  ٢٣ الـصادر يف االنتخايب يف البيان  الربيطاين  القوميحلزب  وطلب ا   -٧٥
ـ      "٢٠١٠ مبناسبة االنتخابات العامة للعام    ٢٠١٠أبريل    سلمنيباحلد من هجـرة امل
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أن جاء فيه   و" أمتنابقاء  على  حىت اآلن   خطورة  أكثر التهديدات   وإلغائها ألهنا تشكل    
  ".اًدي جداًميسالإ اًواجه اليوم غزوتأوروبا "

ـ   اب املتعلقـة  النمطيـة الـسلبية      القوالب بشأنمالحظات املقرر اخلاص      )ب(    األديـان، وأتباعه
 املقدسة الشخصياتو

 واملتعلقـة مجيع أحناء العـامل     من  تقارير   ال أوردتهعن أسفه ملا    املقرر اخلاص   يعرب    -٧٦
حوار بناء وسلمي بـني خمتلـف       إلقامة  اتية  وهم يف خلق بيئة م    انمطية اليت ال تس   القوالب ال ب

ومع . شوهة اليت تنقلها  امل والصورةحيان   يف بعض األ   طبيعتها االستفزازية ليأسف  و. الطوائف
 عن اآلراء   بطريقة سلمية التعبري   ب ينبغي السماح دائماً   هأنبذكر  ي املقرر اخلاص أن     يودذلك،  

ندرج ي ال    ذلك أندام   ما أو وسائل اإلعالم األخرى،      ،الصحافةأو عرب   ،  شفوياًواألفكار إما   
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٠الفقرة  و ١٩ ةداامل من   ٣حتت القيود املنصوص عليها يف الفقرة       

 .باحلقوق املدنية والسياسية

ن من جهـة،    ألديااب املتعلقةالنمطية السلبية   القوالب  يز بني   ميويود املقرر اخلاص أن       -٧٧
هذه احلاالت  مع  عامل  ألنه ينبغي الت  أخرى،  جهة   املقدسة من    يات أو الشخص  األديانوأتباع  

األفـراد   القانون الدويل حلقوق اإلنـسان    وحيمى  . بشكل خمتلف من منظور حقوق اإلنسان     
ممارسـة دينـهم    يف   حرية األفراد وجمموعات األفـراد        ومن مث فهو يكفل    األفراد ومجاعات

 بـشأن   شديدة وانتقادات   لتساؤالتضع  ختاألديان يف حد ذاهتا     غري أن   .  حبرية مهمعتقد أو
جيوز تقييد حريـة الـرأي   ولكن . يف سياق املمارسة الكاملة حلرية التعبري    ها   وتعاليم هامذاهب
 علـى التمييـز      اليت تشكل حتريضاً   ان،ديالدعوة إىل كراهية األ   حد  ل إىل   تصندما   ع والتعبري

 .ف أو العنالعداء أو

 والشخصيات املقدسة،   األديانأتباع  ب املتعلقةالنمطية السلبية   بالقوالب  وفيما يتعلق     -٧٨
 من العهـد الـدويل اخلـاص        ١٩ملادة   من ا  ٣لفقرة  ل أنه وفقاً بيود املقرر اخلاص أن يذكر      
واجبـات   [...] تـستتبع "ممارسة احلق يف حريـة التعـبري      فإن  باحلقوق املدنية والسياسية،    

 لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة        إخضاعهاوعلى ذلك جيوز    . خاصةومسؤوليات  
حلمايـة   )ب(؛  الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتـهم     ) أ( :بنص القانون وأن تكون ضرورية    

ومع ذلك، يـود املقـرر      ".  أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة         القومياألمن  
بأنـه   ١٠ املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم         لجنةمبا أشارت إليه ال   اخلاص أن يذكر    

عندما تفرض دولة طرف بعض القيود على ممارسة حرية التعبري، ال جيوز أن تعرض هـذه                "
 .)٨("القيود احلق نفسه للخطر

__________ 

  .٤، الفقرة )١٩٨٣( بشأن حرية التعبري ١٠، التعليق العام رقم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان )٨(
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للمطالبـة  مسعتـهم    احترام حقوق اآلخرين أو    على مبدأ    يف بعض احلاالت  وُيعتمد    -٧٩
أتبـاع  تشوه صـورة   لغة من يستعمل حرية التعبري وعقوبات ضد فرض قيود على احلق يف    ب
يئة قضائية مـستقلة    هل أنه ينبغي    يرىاملقرر اخلاص   ومع أن    .أو الشخصيات املقدسة   اندياأل

 هأن يؤكد أن  فإنه يود   ،   إىل أسسها املوضوعية   استناداًبت يف كل حالة على حدة       أن ت ونزيهة  
  توافر شروط صارمة جـداً ينبغيه ة بالدفاع عن احلقيقة، وأن احلجة املتعلق مراعاة   ينبغي دائماً 

اليت تنم عن تـشويه صـورة        املسؤولني عن العبارات  قيود وعقوبات على    فرض  ر  يبل ترب ق
مراعاة ما إذا كانت هـذه       يف احلاالت املتعلقة بالشخصيات املقدسة، ينبغي أيضاً      و. األفراد

تتوافر فيهـا   يف احلاالت اليت    و. ند تقييم القضية   ع  معني دين أم ال مع     الشخصية تتماهى متاماً  
ود املقرر  عدم صحة العبارة اليت تنطوي على تشويه للصورة، ي          فيها ثبتُيوالشروط الصارمة   

 ذات ، األحـوال يف مجيع ،اخلاص أن يؤكد أن تنفيذ العقوبات، إن وجدت، ينبغي أن تكون     
عين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي فرانك ال رو، املقرر اخلاص امل وكما ذكر. طابع جنائي

، A/HRC/14/23(إىل الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان         املقدم  والتعبري، يف تقريره    
فرض الرقابـة   أو ها حماولة لتجرمي حرية التعبري كوسيلة لتقييد     ة أي ةقاوممجيب  ): "٨٣الفقرة  
 األفعال اليت تعترب    لصبغة اإلجرامية عن  نزع ا  اجلهود الرامية إىل     يشجع بذلك كل  هو  و. عليها
شكاوى ل بالنسبة جلرب الضرر  شكالً وحيداً  املدنية   واعتماد الدعاوى  لصورةل مشوهة أعماالً
تـشويه   املفروضة يف حالة  دنية  املعقوبات  أن تكون ال  ينبغي   ال   ،ومهما يكن . ةسمعال تشويه
ملن أضري يف     االعتبار لغرض رد فرض  ُت حرية التعبري، وينبغي أن      عرقلةإىل حد   صارمة   الصورة
أن تتناسـب   بصفة خاصة،   وينبغي،   املدعى عليه؛  أو ملعاقبة    هذا األخري  وليس لتعويض    مسعته

األفضلية  القانونينبغي أن يعطي ، و  باملدعي الالحق الفعلي   ضررال مع    متاماً النقدية التعويضات
 ".عتذار والتصحيح والتوضيح االها مثالً، مبا فيالنقدية غري سبل االنتصافالستخدام 

ـ  و األديـان ب املتعلقـة  النمطيـة الـسلبية      القوالبويرى املقرر اخلاص أن       -٨٠ ا أتباعه
.  حبقوق اإلنـسان   األديان سلبية على متتع أتباع      تأثريات هلا    قد تكون  والشخصيات املقدسة 

ـ    تكون هناك بعض احلاالت اليت      ميكن أن ت  يف الواقع،   و  املتعلقـة ة  ؤدي فيها القوالب النمطي
مـن  ،  األديان للدعوة إىل كراهية      فعلية  إىل حاالت  ةقدسامل والشخصيات   اأتباعه و ألدياناب

ويالحظ املقرر  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٠ املادة   حتظره ما   نوع
 زال   من العهد مـا    ٢٠ من املادة    ٢األفعال اليت قد تستوجب تطبيق الفقرة       اخلاص أن حتديد    

 حىت لو   - نتقادال ا ويتضح ذلك من مجلة أمور منها كيفية التفريق بني        . يشكل معضلة كبرية  
 علـى التمييـز      تشكل حتريضاً  ، اليت  والدعوة إىل الكراهية العنصرية أو الدينية      - اًمهين رباعُت
ه جيب توافر شروط صارمة     رى أن يومع ذلك، فإن املقرر اخلاص      .  أو العنف  ءالعدا  أو

اصـة،   هلـا طبيعتـها اخل     د على أن كل جمموعة من احلقائق      يككذلك التأ  يودو. جداً
ـ    والبت هاميميكن تقي   الو  ا فيها إال من قبل هيئة قضائية مستقلة ونزيهة، وفقا لظروفه

 .اخلاصة مع مراعاة السياق احملدد
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سة  والشخصيات املقد  اأتباعه و األديانب املتعلقةالنمطية السلبية   وقد تكون القوالب      -٨١
 مبـزاج الفـرد  أهنا تتصل ومبا . يف بعض احلاالت أعراض عقليات متعصبة داخل جمتمع معني      

 ال تشكل يف حد ذاهتا انتهاكات       ةتعصبعقليات امل الاملقرر اخلاص أن    يرى  ،  "باطنةحريته ال " أو
 راقبمل تُ إن  ؤدي يف النهاية إىل مثل هذه االنتهاكات        ت قد   ا يقر بأهن  غري أنه . حلقوق اإلنسان 

حقـوق  من قـضايا     قضية   تتحول إىل أن العقليات املتعصبة    احلقيقة  و. ومل ُتعاجل عن كثب   
ل  تشكّ ، اليت الدعوة إىل الكراهية العنصرية أو الدينية     عن طريق    علناًعنها  عرب  حاملا يُ اإلنسان  
أن احلكومات  على  املقرر اخلاص أن    ولذلك، يعتقد   .  أو العنف  ء على التمييز أو العدا    حتريضاً

 من اجلماعات   معينةمثل التعصب العنصري والديين جتاه فئات       (عالمات اإلنذار املبكر    عاجل  ت
 جمتمـع   لبنـاء  سبل   إجياد إىلجمموعة واسعة من التدابري الرامية      عرب اختاذ    )العرقية أو الدينية  

 جو من التسامح الـديين      السبيل إىل سيادة  ويف هذا الصدد، فإن الوقاية هي       . يسوده السالم 
ـ و.  هذه املظـاهر   عن فيها التعبري    يتميف احلاالت اليت     نع مظاهر التعصب األخرى   وم  شملت

، واحلـوار بـني     إذكاء الوعي التعليم، و  منها   جماالت  جمموعة واسعة من األنشطة يف     الوقاية
ويود املقرر اخلاص أن يشدد على أمهية التعليم الذي ينبغي أن يهدف إىل             . األديان والثقافات 

 ويود.  مبكرة األطفال منذ سن نفوسيفتسامح واحترام القيم الروحية لآلخرين   غرس روح ال  
متكـني  يف  دور مهـم    الدينيني   للزعماء   ومع أن .  الدينيني الزعماءدور   يشدد على  أن   أيضاً

 التعصب الديين إال أنه ميكن أن يكونوا سبباً يف إذكاء يف سالم، من التعايشجلماعات الدينية ا
 الدينيني  الزعماء ولذلك، فإن املقرر اخلاص يشجع الدول على التفاعل مع           .داخل جمتمعاهتم 

  . احلد من مظاهر التعصبإىل تدابري الوقاية اليت هتدف وضععند 

 االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  

 مجيع أحنـاء العـامل عـن        مناملقرر اخلاص عن قلقه إزاء التقارير الواردة        يعرب    -٨٢
ويبدو أن هذه   . ١٣/١٦ايا املثارة يف قرار جملس حقوق اإلنسان        احلوادث املتصلة بالقض  

 خمتلفـة يف    جُنهتوخي   تتطلب   حصريةوغري  شاملة   مخس فئات    تنقسم إىل التقارير  
. لالستجابة هلا مجيعها  وفر أدوات كافية     الذي ي  إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان    

 ضد  ى هذه األعمال  ض عل أو التحري  وتشمل هذه الفئات أعمال العنف أو التمييز      
التنميط و الدينية؛   األماكن واالعتداء على    م؛ أو معتقده  ماألفراد على أساس دينه   

 األديـان املتعلقـة ب   النمطية الـسلبية     لقوالبالرموز الدينية، وا  والديين والعرقي؛   
 .والشخصيات املقدسةا أتباعهو

 اهتمام خـاص    إيالءطلب  ي الذي   ١٣/١٦قرار جملس حقوق اإلنسان      ب وعمالً  -٨٣
 تقارير ،لسوء احلظ، يتلقىأنه ال يزال    يربز  املقرر اخلاص أن    يود   اإلسالم،   كراهيةلظاهرة  
 أن يعرب رغب يفوي.  حقوق اإلنسان ما للمسلمني من  على ن حوادث تؤثر سلباً   ع ةمقلق

 أعمال العنف أو التمييـز    من  ن األفراد   و املسلم خبصوص ما يتعرض له   عن قلقه الشديد    
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 خطرية يف تظل قضيةن هذه الظاهرة أاملقرر اخلاص ويرى . وم على التعصب الديين   اليت تق 
وقـوع  للحيلولة دون    عاجلها مبزيد من العزم   أن ت لدول  ل ولذا ينبغي العديد من البلدان،    

 . والتعصب ضد املسلمني األفراداالتمييز والعنف والتحريض عليه أعمال مزيد من

مال العنف أو التمييز أو التحريض عليهـا ضـد          يدين املقرر اخلاص بشدة أع    و  -٨٤
 بـشكل   حمظـورة ر بأن هذه األعمال     ويذكّ. هم أو معتقد  دينهماألشخاص على أساس    

يف الفـرد   ضمن حق   توأن معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة       ،  واضح يف القانون الدويل   
الالإنـسانية   القاسـية أو      أو العقوبة  احلياة، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة       

األساسي الشامل املتمثل  املبدأ إضافة إىل، هاملهينة، واحلق يف احلرية واألمان على شخص أو
 التحريض على أعمال العنف أو التمييز ضد األشخاص على          صوفيما خي .  التمييز يف عدم 

اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة      إىل  ، يدعو املقرر اخلاص الدول      هم أو معتقد  همأساس دين 
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠ناسبة لتنفيذ املادة وامل

ويذكر بأن أمـاكن    .  الدينية األماكنيدين املقرر اخلاص بشدة اهلجمات على       و  -٨٥
 احلق يف حرية الدين أو املعتقـد الـيت حيميهـا    جتليات من    أساسياً العبادة تشكل عنصراً  

عالن بـاإل  إىل االلتزام  يدعو املقرر اخلاص الدول      ،لذاو. القانون الدويل حلقوق اإلنسان   
القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقـد،   بشأن  

 .قرارات اجلمعية العامة وقرارات جملس حقوق اإلنسانبو

ـ ضرورة أن تتخذ الدول تدابري ملكافحة اإلرهاب و       باملقرر اخلاص   يقر   وفيما  -٨٦ ن أب
، رغـم   يعربفهو  إنفاذ القانون،   مقبولة يف إطار أنشطة     التنميط، من حيث املبدأ، وسيلة      

ـ  تمييز قائم على ال   تنميطوجود   التقارير اليت تفيد     جتاه عن قلقه العميق     ذلك، ستهدف  ي
 وثيقةال مع   ومتشياً.  املفترض  العرقي أو الديين   أصلهمفئات معينة من السكان على أساس       

ديربان االستعراضي، يدعو الدول إىل عدم اللجوء إىل التنميط القائم على           ر  اخلتامية ملؤمت 
  .دينيةالعرقية أو العنصرية أو ال األسس ها القانون الدويل، مبا فيا حيظرهيتالتمييز ال أسس
 مـن   عدداً أو استخدامها أو إظهارها،   لرموز الدينية   اأو تقييد تشييد    ثري حظر   وي  -٨٧
يف  التاليـة    األسـئلة  أخذرى املقرر اخلاص أنه ينبغي      يو. اإلنسان جمال حقوق     يف قضاياال

بعـض الرمـوز     بناءل يشكل   ه: هذا التقييد عند تقييم مشروعية هذا احلظر أو       االعتبار  
ظر ينطوي احل  هل حرية املرء يف إظهار دينه أو معتقده؟         إظهارها أو   هااستخدام و أ الدينية

 ل من السكان؟ ه    معينة  مجاعات ضد)  غري مباشر  مباشر أو  بشكل   ( يزيمتعلى  تقييد  الأو  
تـدابري  لع ضرورة اختاذ الدولة املعنيـة       إظهارها م حظر الرموز الدينية أو تقييد      يتناسب  

 مببدأ املساواة بني    للتقيد اًضروري أمراً الرموز الدينية    إظهارحظر أو تقييد    هل ميثل   ؟  يةأمن
العتبار حرية الفرد يف ارتداء الرموز الدينية       تقييد يف ا  الظر أو   احلأخذ  يالرجل واملرأة؟ هل    

أن مسألة الرموز الدينية هي مـسألة حـساسة         ب؟ ويعترف املقرر اخلاص     ئهاأو عدم ارتدا  
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يف ضوء   األسئلةعن هذهيئة قضائية مستقلة ونزيهة تقدمي إجابات هلويشدد على أنه ينبغي 
 .الظروف اخلاصة بكل حالة قيد النظر

هم يف  االنمطية اليت ال تـس    القوالب  عن  الواردة  تقارير  للاص  ويأسف املقرر اخل    -٨٨
ذكر ي،  وبالرغم من ذلك  . حوار بناء وسلمي بني خمتلف الطوائف     إلقامة   مواتية بيئة   سيادة

مـا دامـت غـري       ، عن اآلراء واألفكار   بطريقة سلمية التعبري   ب بأنه ينبغي السماح دائماً   
 من العهد الدويل    ٢٠ واملادة ١٩ ةداامل من   ٣القيود املنصوص عليها يف الفقرة      ب مشمولة

  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ألديان من جهة، وأتبـاع     عن ا النمطية السلبية   القوالب  يز املقرر اخلاص بني     ومي  -٨٩

وفيما خيص القوالب النمطية عن أتبـاع  . أخرىجهة   املقدسة من    يات أو الشخص  األديان
أنه جيوز تقييد احلق يف حرية التعـبري        باملقرر اخلاص   ذكر  ي األديان والشخصيات املقدسة،  

 مـن  ٢٠ و ١٩ادتني  غري أن امل  .  حقوق اآلخرين أو مسعتهم    منهامن أجل محاية مجلة أمور      
 قيود علـى احلـق يف       ةأي تنصان على أن     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

عى إىل هدف مشروع؛ وأن تتناسب مع وأن تس ؛لقانونا اعليهجيب أن ينص    حرية التعبري   
توافر شروط صارمة   ونتيجة لذلك، يعتقد املقرر اخلاص أنه ينبغي        .  املنشود حتقيق اهلدف 

فرض   ذلك ربرياألفراد قبل أن    اليت تشوه صورة     العبارات  وجيب إثبات عدم صحة    جداً
ت طـابع   ذاالعقوباتوعالوة على ذلك، يوصي بأن تكون . قيود والعقوبات هبذا الشأن  

 مبدأ  تشويه الصورة   املدنية لقضايا  جراءاتاإلالغرامات النامجة عن    حتترم  وأن   فقط   مدين
 .حتول دون ممارستهاحلق يف حرية التعبري وعلى  سليبالتناسب حىت ال يكون هلا تأثري 

  التـساؤل  ناملقرر اخلاص إىل أ    أشار ،ألديانعن ا القوالب النمطية   بوفيما يتعلق     -٩٠
 من ممارسـة   كبرياًشكل جزءاًيو متاما شرعها أمر م دا وانتق ا الدينية وتعاليمه  املذاهبعن  

أن قوانني التجديف احمللية اليت      فهو يؤكد جمدداً  ولذلك،  . احلق يف حرية الرأي أو التعبري     
 حبكـم   ، قد تؤدي  آثار عكسية  ،يف حد ذاهتا   هلا،   هتدف إىل محاية األديان ميكن أن تكون      

 والتعـاليم الدينيـة     رض رقابة على إجراء دراسة مستفيضة للمذاهب      ف ، إىل األمر الواقع 
أن تفيد ب تقارير  تلقى  املقرر اخلاص   كما أن   . كل دين وداخل  فيما بني األديان     النقد   وعلى

 مستويات خمتلفة من احلماية ملختلف الديانات وثبت يف كثري   نحالعديد من هذه القوانني مت    
اضـطهاد  حلـاالت    كـثرية أمثلة  كذلك ب بلغ  وأُ. ييزيةطريقة مت أهنا طُبقت ب  من األحيان ب  

امللحـدين   حبـاالت اضـطهاد      ولكن أبلغ أيضاً  ،  املعارضنياألقليات الدينية أو املؤمنني     
 مفرط قـد    بتشدد نتيجة لتشريعات بشأن اجلرائم الدينية أو تطبيق القوانني          نيالالأدريو

ملقرر اخلاص الدول على االبتعـاد      ، يشجع ا  ومن مثة . يف ظاهره   إىل حد كبري   اًحمايديبدو  
 الكراهيـة   للـدعوة إىل   املفهوم القانوين    واالقتراب إىل عن مفهوم تشويه صورة األديان      

 تركيز أو العنف من أجل      ء على التمييز أو العدا    شكل حتريضاً اليت ت  ،العنصرية أو الدينية  
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نصوص عليه  اإلطار امل وال سيما ذلك     الصلة،   ي يف اإلطار القانوين الدويل القائم ذ      احلوار
 .يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

عراض ومظهر خـارجي     من األ  عَرٌضدعوة إىل الكراهية العنصرية أو الدينية       وال  -٩١
التعصب ضد األفـراد علـى      و.  األعمى التعصب بكثري أال وهو التعصب و     شيء أعمق ل

 فمن األمهيـة    ،ولذلك. بطرق خمتلفة  يظهر ، لألسف ،زالي ال   هم أو معتقد  همأساس دين 
مبكان أن جتد الدول أجنع السبل اليت ميكن من خالهلا محاية األفراد من دعوة اآلخرين إىل                

ملواجهة   التشريعية االستجاباتعلى   البالغيف  ورغم أن الدول اعتمد     . الكراهية والعنف 
 يف العقليـات    هذه الظواهر، فهي أبعد من أن تكون كافية إلحداث تغـيريات حقيقيـة            

التصدي لألسباب اجلذرية ملظـاهر التعـصب       فإن  يف الواقع،   و. اتوالتصورات واخلطاب 
تدابري الحقوق اإلنسان يتطلب جمموعة أوسع بكثري من من لفرد ما لالديين اليت تؤثر على     

. بـني األديـان والثقافـات      واحلوار وإذكاء الوعي    التعليم  يف جماالت   مثالً ،اتيةالسياس
على جمموعة واسعة من أشد التركيز   الدول  ز  تركّبأن  شدة  وصي املقرر اخلاص ب   ي ،لذلكو

م ميكن فيه جلميـع األفـراد أن        ساليسوده ال  جمتمع   بناءالتدابري الوقائية اليت هتدف إىل      
  . أخرىمجلة أمورضمن رية التعبري وحرية الدين أو املعتقد ميارسوا على حنو كامل ح

        


