
A/RES/65/224األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
11 April 2011

 اخلامسة والستونالدورة
 من جدول األعمال)ب (٦٨البند

10-52596
*1052596*

 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة
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 مناهضة تشويه صورة األديان - ٦٥/٢٢٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــد  ، بتعزيــز وتــشجيع املتحـدةاألمــم تعهـد مجيــع الـدول، مبوجــب ميثـاقإذ تعيـد تأكي

ساسية ومراعاا على النطاق العاملي، دون أي متييـزاحترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األ
 الدين، اللغة أو اجلنس أو على أساس العرق أو

 االتفاقيـةوخباصـة بالقـضاء علـى التمييـز،ذات الـصلةالصكوك الدوليـة إىلوإذ تشري 
 والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة)١(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

القـضاء علـى مجيـع أشـكال التعـصب والتمييـز القـائمني علـىاملتعلـق بعـالناإل و)٢(السياسيةو
 وإعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مـواطين البلـد الـذي)٣(املعتقد أساس الدين أو

 وإىلعرقيـة قـوق األشـخاص املنـتمني إىل أقليـات قوميـة أو واإلعـالن املتعلـق حب)٤(يعيشون فيـه
 ،)٥(ات دينية ولغويةأقلي

ــدوإذ  ومتــــشابكة وغــــري أن مجيــــع حقــــوق اإلنــــسان عامليــــة مترابطــــةتعيــــد تأكيــ
 ،للتجزئة قابلة

_______________

 لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار.٩٤٦٤، الرقم٦٦٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .، املرفق)٢٠ - د( ألف٢١٠٦

 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
 .٣٦/٥٥انظر القرار )٣(
 .، املرفق٤٠/١٤٤القرار )٤(
 .، املرفق٤٧/١٣٥القرار )٥(
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ــشري    يفاملتخــذة إىل قــرارات جلنــة حقــوق اإلنــسان وجملــس حقــوق اإلنــسانوإذ ت
 الصدد، هذا

 اجلمعيــةأللفيـة الـذي اعتمدتـهل املتحـدةاألمـم مبـا أعـرب عنـه يف إعـالنوإذ ترحـب 
ــدابري للقــضاء علــى األفعــال)٦(٢٠٠٠ســبتمرب/أيلــول ٨يفالعامــة ــى اختــاذ ت  مــن تــصميم عل

 والعمـل علـى زيـادة الوئـام والتـسامحجانب املتزايدة يف جمتمعات كـثريةالعنصرية وكراهية األ
 الصعد، إلعالن تنفيذا فعاال على مجيعيف اتمعات كافة، وإذ تتطلع إىل تنفيذ هذا ا

هذا الصدد على أمهيـة إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان اللـذين اعتمـدمها يفوإذ تشدد 
 املؤمتر العاملي ملناهضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن

ــوب أفريقيـــا تعـــصب ــد يف ديربـــان، جنـ ــرة مـــنالـــذي عقـ  ٨أغـــسطس إىل/ آب٣١ يف الفتـ
 يف جنيــف يفالـذي عقـد ر اسـتعراض ديربـان والوثيقـة اخلتاميـة ملــؤمت)٧(٢٠٠١سـبتمرب/أيلـول

 ،)٨(٢٠٠٩أبريل/ نيسان٢٤ إىل٢٠ الفترة من
 إزاء ازدياد العنف العنصري واألفكـار الداعيـة إىل كراهيـةوإذ تعرب عن بالغ القلق 
ــام ويف اتمــعألجانــب يف أحنــاء عديــدة مــن العــاملا ــدى الــرأي الع ــدوائر الــسياسية ول  ويف ال

 األحــزاب والرابطــات الــسياسية املنــشأة علــى أســاسمعــاودة منــهار عــدةوككــل، نتيجــة ألمــ
ــة األ ــى كراهيـ ــة علـ ــصرية وحمرضـ ــق عنـ ــرامج ومواثيـ ــوقبـ ــرة التفـ ــى فكـ ــة علـ ــب وقائمـ جانـ

يـديولوجياتوالتمـادي يف اسـتغالل تلـك الـربامج واملواثيـق للتـرويج لإلالنـشاطيديولوجياإل
 التحريض على اعتناقها، العنصرية أو

 االجتاه بشكل متزايد حنو التمييز علـى أسـاس الـدين أو املعتقـد،ري بالغ جزعهاوإذ يث 
يف ذلك يف بعض السياسات والقوانني والتدابري اإلدارية الوطنية الـيت تقـوم بوصـم مجاعـات مبا

من الناس ينتمون إىل أديان ومعتقدات معينة بذرائع خمتلفة تتعلق باألمن واهلجرة غري املنظمـة،
لك شــرعية علـى التمييـز ضــدهم، ممـا يــؤدي إىل النيـل مـن متــتعهم بـاحلق يف حريــةمـضفية بـذ

الـتفكري والــضمري واحلريــة الدينيــة وإعاقـة قــدرم علــى القيــام حبريـة ودون خــوف مــن القمــع
االنتقـام مبراعـاة تعـاليم دينـهم وممارسـة شـعائره واـاهرة بـه، وإذ تـشدد يف هـذا العنف أو أو

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،٢٧ملادة على أمهية االسياق
 احلـاالت اخلطـرية مـن التعـصب والتمييـز وأعمـال العنـفوإذ تالحظ مع بالغ القلـق 

ــديين ــرف ال ــدافع التط ــال التخويــف واإلكــراه ب ــد وأعم ــدين أو املعتق ــاس ال ــى أس القائمــة عل

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٦(
 .، الفصل األولCorr.1  وA/CONF.189/12انظر )٧(
 .، الفصل األولA/CONF.211/8انظر )٨(
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، مبـا يف ذلـك احلـاالت الـيت حتركهـا كراهيـةالديين اليت حتدث يف أحناء كثرية من العامل غري أو
اإلسالم وكراهية اليهودية وكراهية املسيحية، إضافة إىل الصورة الـسلبية الـيت تقـدمها وسـائط
اإلعالم عن أديان بعينـها واعتمـاد وإنفـاذ قـوانني وتـدابري إداريـة تنتـهج التمييـز بـصورة حمـددة

ة معينة وتستهدفهم، وبصفة خاصة األقليـاتاألشخاص املنتمني إىل خلفيات عرقية وديني ضد
 املسلمة، ودد بإعاقة متتعهم متتعا كامال حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

إىل تقييد غري  األديان إهانة بالغة لكرامة اإلنسان تفضياحلط من شأن أنوإذ تؤكد 
 ينيني، ملعتنقيها وإىل التحريض على الكراهية والعنف الدمشروع حلرية الدين

 األديـاناحلـط مـن شـأنمناهـضةعمـل بـشكل فعـال علـى ضـرورة الوإذ تؤكد أيضا 
 والتحريض على الكراهية الدينية عموما،

ــد تأكيــدوإذ  ــدين أوتعي ــاس ال ــى أس ــز عل ــهاكا حلقــوق  أن التميي ــشكل انت ــد ي املعتق
 اإلنسان وإنكارا ملبادئ امليثاق،

يـان والتحـريض علـى الكراهيـة الدينيـةاألد احلـط مـن شـأن أنوإذ تالحظ مع القلق 
عموما ميكن أن يؤديا إىل التنافر االجتماعي وانتـهاك حقـوق اإلنـسان، وإذ يـثري جزعهـا عـدم
اختاذ بعـض الـدول أي إجـراءات ملكافحـة هـذا االجتـاه املتنـامي ومـا يـنجم عنـه مـن ممارسـات

 متييزية ضد معتنقي أديان معينة،
ر اخلـاص املعـين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـزاملقـر بتقـاريروإذ حتيط علمـا 

، املقدمة إىل جملـس حقـوق اإلنـسانالعنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 فيهـا املقـرر اخلـاص اخلطـورةأكـد الـيت)٩(يف دوراته الرابعة والسادسة والتاسعة والثانية عـشرة

 وضـرورة اختـاذ تـدابري تكمـل االسـتراتيجياتاليت ينطـوي عليهـا تـشويه صـورة مجيـع األديـان
 القانونية، وإذ تعيد تأكيد الـدعوة الـيت وجههـا املقـرر اخلـاص إىل مجيـع الـدول مـن أجـل شـن

  دقيق بـنيتراعى فيها املوازنة بشكلمحلة منظمة ضد التحريض على الكراهية العرقية والدينية
بتكامل مجيع احلريات اليت جتسدها صكوكاإلقرارالدفاع عن العلمانية واحترام حرية الدين و

حقوق اإلنسان املتفق عليها دوليا، مبا فيها العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،
 التكامل، واحترام هذا

، وإذ تـدعو الـدول)١٠( إىل إعـالن الربنـامج العـاملي للحـوار بـني احلـضاراتوإذ تشري 
ــة ــسات منظومـ ــمومؤسـ ــدةاألمـ ــدود مواوهيئا املتحـ ــا، يف حـ ــاـ ــةردهـ ــاتالقائمـ ، واملنظمـ

_______________

)٩( A/HRC/4/19و  A/HRC/6/6و  A/HRC/9/12و  A/HRC/12/38. 
 .٥٦/٦انظر القرار )١٠(
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ــة ــوارد يف الدولي ــامج العمــل ال ــذ برن ــدين إىل املــسامهة يف تنفي ــة األخــرى واتمــع امل واإلقليمي
 العاملي، الربنامج

 لتحـالف احلـضارات مـن املتحـدةاألمـم باجلهود املبذولة يف إطـار مبـادرةوإذ ترحب 
 بني خمتلف الثقافات واتمعـات، مبـا يف ذلـك املنتـدىأجل تشجيع االحترام املتبادل والتفاهم

، واملنتدى الثاين الذي عقد يف تركيـا يف٢٠٠٨األول الذي عقده التحالف يف إسبانيا يف عام
 واملنتــدى الرابــع املزمــع٢٠١٠ واملنتــدى الثالــث الــذي عقــد يف الربازيــل يف عــام٢٠٠٩عــام

 ،٢٠١١عقده يف قطر يف عام
ــها  ــوعواقتناعــا من ــرام التن ــأن احت ــديين واللغــوي ب ــي وال ــنيو الثقــايف والعرق احلــوار ب

التفـاهم علـى املـستوى العـاملي، يف حـنيو إلحالل السالمان أساسياناحلضارات وداخلها أمر
الكراهيـة والعنـف تـثري األجانـبيـةهاأن مظاهر التحيز الثقايف والعرقي والتعصب الـديين وكر

 بني الشعوب واألمم،
 خمتلف املبادرات اإلقليمية والوطنيـة الراميـة إىل مكافحـة التعـصب الـديينحظوإذ تال 

والعنصري ضد فئات وجمتمعات حمددة، وإذ تشدد يف هذا الـسياق علـى ضـرورة اعتمـاد ـج
ــضم ــزي لـ ــري متييـ ــانشـــامل وغـ ــراق واألديـ ــع األعـ ــاذ ان احتـــرام مجيـ ــادراتواختـ  خمتلـــف املبـ

 والوطنية، اإلقليمية
 اجلمهـورتقبـليف تعزيز التسامح الذي ينطوي علـىدورا مهماللتعليم أن تؤكدوإذ 

علـىالتعلـيميـسهم أنضـرورةأيضا تؤكد، وإذمبا يشمل التعبري عن الدين،ومراعاته للتنوع
 املعتقد، القائم على أساس الدين أو يف تعزيز التسامح والقضاء على التمييزحنو جمد

ات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واهليئـات علـى أن للـدول واملنظمـوإذ تشدد 
  تعزيــز التــسامح واحتــرام الــدين وحريــة الــدينالدينيــة ووســائط اإلعــالم دورا مهمــا تؤديــه يف

 املعتقد، وحرية
 يف هــذا الــصدد جبميــع املبــادرات الدوليــة واإلقليميــة اهلادفــة إىل تــشجيعوإذ ترحــب 

 واملـؤمترالتعـاون بـني األديـانبـشأندويلالـوارفيهـا احلـالوئام بني الثقافات وبني األديـان، مبـا
 ٢٠٠٨يوليــــه/ متـــوز١٨ إىل١٦ الــــذي عقـــد يف مدريــــد يف الفتـــرة مــــنالعـــاملي للحـــوار

 ١٣  و١٢ثقافــة الــسالم الــذي عقــد يفب املعــينالرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة واالجتمــاع
  قوامهـاة يف سـبيل التـرويج لثقافـةبذل فيهـا مـن جهـود قيمـ  وما،٢٠٠٨نوفمرب/تشرين الثاين

حتـيط علمـا مـع التقـدير بـالربامج الـيت تقودهـا منظمـة السالم واحلوار على مجيـع الـصعد، وإذ
 األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف هذا الصدد،
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 على أمهيـة زيـادة االتـصاالت علـى مجيـع الـصعد مـن أجـل تعميـق احلـواروإذ تشدد 
ــني ــاهم ب ــز التف  خمتلــف الثقافــات واألديــان واملعتقــدات واحلــضارات، وإذ حتــيط علمــاوتعزي

التقــدير يف هــذا الــصدد بــاإلعالن وبرنــامج العمــل اللــذين اعتمــدمها االجتمــاع الــوزاري مــع
 ٣ حلركة بلدان عدم االحنياز املعين حبقـوق اإلنـسان والتنـوع الثقـايف الـذي عقـد يف طهـران يف

 ،)١١(٢٠٠٧سبتمرب/ أيلول٤ و
 وبأنه قـد تنـشأ حـاالتيستحق االهتمامأمرني الدين والعرقأن الربط ببتسلم وإذ 

تتعــدد فيهــا أو تتفــاقم أشــكال التمييــز علــى أســاس الــدين أو علــى أســس أخــرى مثــل العــرق
 اللون أو الساللة أو األصل القومي أو العرقي، أو
ــشري   وقــرار٢٠٠٩ديــسمرب/ كــانون األول١٨ؤرخ املــ٦٤/١٥٦ إىل قرارهــاوإذ ت

 ،)١٢(٢٠١٠ مارس/آذار ٢٥ املؤرخ١٣/١٦جملس حقوق اإلنسان
 ؛)١٣( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 إزاء التـصنيف النمطـي الـسليب لألديـان وإزاء مظـاهرتعرب عـن بـالغ قلقهـا - ٢ 

 تزال واضحة يف العامل؛  الاملعتقد اليت التعصب والتمييز يف مسائل الدين أو
 إزاء مجيــع أعمــال العنــف النفــسي والبــدينســتيائها الــشديدتعــرب عــن ا - ٣ 

معتقدهم والتحـريض علـى القيـام ـا، وإزاء واالعتداءات ضد أشخاص على أساس دينهم أو
قافية وأماكن العبادة اخلاصـة هذه األفعال أعماهلم التجارية وممتلكام ومراكزهم الثاستهداف

ــة واملواقــــع املو ــــم ــتهداف الكتــــب املقدســ ــاناســ ــة والرمــــوز الدينيــــة جلميــــع األديــ قدســ
 حرمتها؛ وانتهاك

ــذها املنظمـــاتتعـــرب عـــن بـــالغ قلقهـــا - ٤  ــيت تنفـ ــط الـ  إزاء الـــربامج واخلطـ
ــة ــدف ــات املتطرف ــةعــرضواموع ــ صــور منطي ــال ــها، وخباصــة حينم ــان وإدامت بعض األدي

 احلكومات؛ تتغاضى عنها
للحـط مـن  تشن على نطاق واسـعاليتاشتداد احلملةالقلق تالحظ مع بالغ - ٥ 

والتحريض على الكراهية الدينية عمومـا، مبـا يف ذلـك التـصنيف العرقـي والـديين  األديانشأن
 الدينية؛ لألقليات

_______________

)١١( A/62/464املرفق ،. 
، الفـصل)A/65/53( ٥٣عيـة العامـة، الـدورة اخلامـسة والـستون، امللحـق رقـمالوثائق الرمسية للجم:انظر )١٢(

 .ألف ، الفرعالثاين
)١٣( A/65/263. 
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 األديـان والتحـريض علـى الكراهيـة الدينيـة عمومـااحلط من شـأن بأنتسلم - ٦ 
راد اموعـات املـستهدفة حرمـان أفـإىل تفـاقم، يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب،عامالن يؤديان

 استبعادهم اقتصاديا واجتماعيا؛و حقوقهم وحريام األساسيةمن
، يف هــذا الــصدد، إزاء الــربط املتكــرر واخلــاطئ بــنيتعــرب عــن بــالغ قلقهــا - ٧ 

 اإلسالم وانتهاكات حقوق اإلنسان واإلرهاب؛
اسـتراتيجيةذبالقيـام علـى حنـو متكامـل بتنفيـ التزام مجيع الـدولتكرر تأكيد - ٨ 

  اجلمعيـــة العامـــة دون تـــصويت يفا اعتمــديتالـــ األمــم املتحـــدة العامليـــة ملكافحــة اإلرهـــاب
 املــــؤرخ٦٢/٢٧٢ها يف قراريهــــا وأعــــادت اجلمعيـــة تأكيــــد)١٤(٢٠٠٦ســــبتمرب/أيلـــول ٨
بوضـوح يقـران نيلـذال ٢٠١٠سـبتمرب/أيلول ٨ املؤرخ٦٤/٢٩٧  و٢٠٠٨سبتمرب/أيلول ٥

ــها ــور، من ــة أم ــهمجل ــط ينبغــيوالميكــن  الأن ــن أو رب ــأي دي ــسية أو اإلرهــاب ب حــضارة جن
لـسالم والعدالـة ضرورة تعزيز التزام اتمـع الـدويل بـالترويج لثقافـة امؤكدة مجاعة عرقية، أو

القــيم الدينيــة  واحتـرام مجيــع األديـان أووالتـسامح العرقــي والقـومي والــديين والتنميـة البــشرية
  األديان؛احلط من شأنفات ومنعالثقا املعتقدات أو أو
 مــن اســتخدام وســائط اإلعــالم املطبوعــة والـــسمعيةتعــرب عــن اســتيائها - ٩ 
البصرية واإللكترونية، مبا فيها اإلنترنت، وأي وسـيلة أخـرى للتحـريض علـى أعمـال العنـفو
اسـتهداف الكتـبو ل بـذلك مـن تعـصب ومتييـز ضـد أي ديـنيتص  ماكراهية األجانب أو أو

 ة وأماكن العبادة والرموز الدينية جلميع األديان وانتهاك حرمتها؛املقدس
 علــى أن لكــل فــرد، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف القــانون الــدويلتــشدد - ١٠ 

حلقوق اإلنسان، احلق يف اعتناق آراء دون تدخل واحلق يف حرية التعبري الذي تستتبع ممارسـته
ضع لقيـود، حـسبما هـو منـصوص عليـه يفواجبات ومسؤوليات خاصة، ومن مث ميكـن أن خيـ
النظـام محايـة األمـن الـوطين أو مسعتـهم أو القانون وحسبما يقتضيه احترام حقوق اآلخرين أو

 األخالق؛ الصحة العامة أو العام أو
للجنة القـضاء علـى)٤٢ - د (اخلامسة عشرة أن التوصية العامةتأكيدتعيد - ١١ 

هـا اللجنـة علـى أن حظـر نـشر مجيـع األفكـار القائمـة علـى اليت نـصت في)١٥(التمييز العنصري
 تنطبـق باملثـل علـىية ينـسجم مـع حريـة الـرأي والتعـبريالتفوق العنـصري أو الكراهيـة العنـصر
 مسألة التحريض على الكراهية الدينية؛

_______________

 .٦٠/٢٨٨القرار )١٤(
، الفـصل)A/48/18 (١٨الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة واألربعـون، امللحـق رقـم:انظر )١٥(

 .الثامن، الفرع باء
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 بالعمل الذي يضطلع به املقرر اخلـاص املعـين باألشـكال املعاصـرةحتيط علما - ١٢ 
 واملقـرر اخلـاصة األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصبمييز العنصري وكراهيللعنصرية والت

املعــين بتعزيــز ومحايــة احلــق يف حريــة الــرأي والتعــبري، وفقــا لواليتيهمــا اللــتني حــددمها جملــس
 ؛)١٦(٢٠٠٨مارس/ آذار٢٨ املؤرخني٧/٣٦  و٧/٣٤حقوق اإلنسان يف قراريه

ــوة - ١٣  ــدين بق ــصرت ــال العن ــاهر وأعم ــع مظ ــةية مجي ــصري وكراهي ــز العن والتميي
العرقيـة واألقليـات الدينيــة األقليـات القوميـة أو ضـديتـصل بـذلك مـن تعــصب األجانـب ومـا

 منـهاعلـى أسـس،يف كثري من األحيانتنسب إليهم النمطية اليتالصورو واللغوية واملهاجرين
بـرزت حـدثت أفعـال أوالدول على تطبيق القوانني القائمة مىتمجيعاملعتقد، وحتث الدين أو

وتعزيـز تلـك القـوانني،التعصب  كراهية األجانب أوحمرضة علىاستخدمت تعابري مظاهر أو
 كراهيـة األجانـباحملرضـة علـىإفالت من يرتكبـون األفعـالالقضاء علىبغيةعند االقتضاء،

 ؛والعنصرية من العقاب
 اعتمـاد تـشريعات، ذلـك يفمبا جبميع الدول أن تتخذ التدابري الالزمة،يب - ١٤ 

الدينيـة الـيت تـشكل العرقيـة أو وفقا اللتزاماا الدولية، حلظـر الـدعوة إىل الكراهيـة القوميـة أو
ملــؤمترنتــائج االعنــف، وتــشجع الــدول، يف إطــار متابعتــها ل العــداء أو حتريــضا علــى التمييــز أو

،ما يتصل بـذلك مـن تعـصبالعاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب و
 يف خططالعرقية واألقليات الدينية واللغوية األقليات القومية أوعلى أن تدرج جوانب تتعلق ب

تأخذ بعـني االعتبـار علـى حنـو تـام، يف هـذا الـسياق، أشـكال التمييـز عملها الوطنية وعلى أن
 املتعددة ضد األقليات؛

الن املتعلــق بالقــضاء علــى مجيــعاإلعــ مجيــع الــدول إىل تطبيــق أحكــامتــدعو - ١٥ 
 ؛)٣(املعتقد أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو

 مجيع الدول على القيـام، يف إطـار نظمهـا القانونيـة والدسـتورية، بتـوفريحتث - ١٦ 
احلـط مـناحلماية الكافية من مجيع أعمال الكراهية والتمييز والتخويـف واإلكـراه النامجـة عـن

 ألديان وعن التحريض على الكراهية الدينية عموما؛ اشأن
 مجيــع الــدول علــى اختــاذ مجيــع التــدابري املمكنــة لتعزيــز التــسامححتــث أيــضا - ١٧ 

واحترام مجيع األديان واملعتقدات وفهم منظومات القيم اخلاصة ـا وعلـى اسـتكمال أنظمتـها
 ية والتعصب الدينيني؛القانونية باستراتيجيات فكرية وأخالقية ملكافحة الكراه

_______________

 .، الفصل الثاين)A/63/53 (٥٣دورة الثالثة والستون، امللحق رقم الاملرجع نفسه، )١٦(
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ــأن مناقــشة األفكــار علــى حنــتــسلم - ١٨   و صــريح وبنــاء ويف جــو مــن االحتــرام ب
يكـون هلمـا  ميكـن أن الصعد احمللي واإلقليمي والدويلاحلوار بني األديان وبني الثقافات علىو

 دور إجيايب يف مكافحة الكراهية الدينية والتحريض الديين والعنف الديين؛
 عـنا الدول األعضاء مؤخرا حلماية حرية الدينباخلطوات اليت اختذ ترحب - ١٩ 

 عـرض صـور األديـان ومنـعاحلـط مـن شـأنطريق سن أو تعزيز األطر والتشريعات احمللية ملنع
 منطية سلبية للمجموعات الدينية؛

مجيــع الــدول علــى كفالــة التــزام مجيــع املــوظفني العمــوميني، مبــن فــيهمحتــث - ٢٠ 
ات إنفاذ القوانني والعسكريون وموظفو اخلدمة املدنيـة واملعلمـون، يف أثنـاء أدائهـمأعضاء هيئ

مهامهم الرمسية، باحترام الناس بصرف النظر عـن اخـتالف أديـام ومعتقـدام وعـدم التمييـز
تــدريب الزم معتقــدهم وضــمان تــوفري أي تثقيــف أو األشــخاص علــى أســاس دينــهم أو بــني

 ومناسب هلم؛
األديــان والتحــريض علــى احلــط مــن شــأن علــى ضــرورة مناهــضةدتــشد - ٢١ 

الكراهية الدينية عمومـا، عـن طريـق ختطـيط وتنـسيق اإلجـراءات علـى الـصعد احمللـي والـوطين
التعلـيمإتاحةواإلقليمي والدويل، من خالل التثقيف والتوعية، وحتث مجيع الدول على كفالة

ويف املمارسـة العمليـة، مبـا يف ذلـك تلقـي مجيـع، مبوجـب القـانون علـى قـدم املـساواةللجميع
األطفال، إناثا وذكورا، التعليم االبتـدائي اـاين، وإتاحـة فـرص الـتعلم والتثقيـف مـدى احليـاة
للبالغني، على أساس احترام حقوق اإلنسان والتنوع والتسامح، دون متييز من أي نوع كـان،

فــضي إىل الفــصل العنــصري فيمــا يتعلــقغريهــا ت والكــف عــن اختــاذ أي تــدابري قانونيــة أو
 بااللتحاق باملدارس؛

أن تبذل قصارى جهدها، وفقا لتشريعاا الوطنيـة وطبقـاجبميع الدوليب - ٢٢ 
التـامنيضمان االحتـرام واحلمايـةلـ، والقانون اإلنـساين الـدويلللقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 يف والرمــوز الدينيــة، وأن تتخــذ تــدابري إضــافية واملواقــع واملــزارات العبــادة واألمــاكنألمــاكن
 ؛ أو للتدمريهاك حرمتهاتنعرضة الاحلاالت اليت تكون فيها

 بــاتمع الــدويل أن يــشجع علــى إجــراء حــوار عــاملي للتــرويج لثقافــةيــب - ٢٣ 
التسامح والسالم على مجيع الصعد على أساس احترام حقوق اإلنـسان وتنـوع األديـانقوامها

ــةواملع ــات الديني ــدينيني واهليئ ــاء ال ــة والزعم ــات غــري احلكومي ــدول واملنظم ــدات، وحتــث ال تق
 ووسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية على دعم هذا احلوار وتشجيعه؛
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االحتــرام العــامليعلــى تعزيزجملــس حقـوق اإلنــسانضــرورة أن يعمــل تؤكـد - ٢٤ 
لتعـصب والتمييـز والتحـريض علـى كراهيـةاالت احلـ والتـصديجلميع القـيم الدينيـة والثقافيـة

الوسائل الكفيلة بتعزيز اجلهود الدولية يف سبيلب والنهوض معتنقي أي دين طائفة أو أفراد أي
 مكافحة اإلفالت من العقاب على ارتكاب أعمال نكراء كهذه؛

 ٣٠بالبيــــان الــــذي أدىل بــــه رئــــيس جملــــس حقــــوق اإلنــــسان يف ترحــــب - ٢٥ 
ــهأدانو ن مجيــع أعــضاء الــسنيابــة عــالب ٢٠١٠ســبتمرب/أيلــول ــديينلتعــصبا مظــاهرفي  ال

تـزال حتـدث يف  الالـيتو ونة األخرية اليت شهدا اآلوالتحيز وما يتصل بذلك من متييز وعنف
 مجيع أحناء العامل؛

 حلقـوقةالـسامياألمـم املتحـدة ة ـا مفوضـتباملبادرة اليت قامـ أيضا ترحب - ٢٦ 
أكتــوبر/ تــشرين األول٣  و٢الــيت عقــدت يفدراســية للخــرباءال باحللقــةفيمــا يتعلــقاإلنــسان
دعوة إىل الكراهيــة الدينيــة الــيت تــشكل حتريــضا علــى التمييــزالــبــشأن حريــة التعــبري و ٢٠٠٨

 هـذه املبـادرة ـدفسـتفادة مـن مواصـلة االة الـساميةفوضامل وتطلب إىل،العنف العداء أو أو
 عـرض املترتبـة علـىهـذه والعواقـبمجيع أشـكال التحـريضمنعاإلسهام بصورة ملموسة يف

ولئــك األفــرادألقــوق اإلنـسانحل بالنــسبةملعتنقيهـااملعتقــدات و ألديــان أولمنطيــة سـلبيةصـور
 ، والقضاء على أشكال التحريض هذه؛وجمتمعام

اجلهود اليت تبـذهلا املفوضـة الـسامية مـن أجـل تعزيـز جوانـب حقـوقتالحظ - ٢٧ 
 الربنـامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوقسـيما الوإدراجهـا يف الـربامج التعليميـة، واإلنسان

ــه اجلمعيـــة العامـــة يف ــانون األول١٠اإلنـــسان الـــذي أعلنتـ ، ويـــب)١٧(٢٠٠٤ديـــسمرب/ كـ
 :يلي  ماباملفوضة السامية مواصلة تلك اجلهود مع التركـيز بشكل خاص على

 ؛من إسهامين والثقايفالتنوع الديو الثقافاتتوفرهما )أ( 
واملنظمات اإلقليميـةاملعنية األخرىهيئات منظومة األمم املتحدةالتعاون مع )ب( 

والدولية على عقد مؤمترات مـشتركة ـدف إىل تـشجيع احلـوار بـني احلـضارات وتعزيـز فهـم
ثـلالطابع العاملي حلقوق اإلنسان وإعمال هذه احلقوق على خمتلف الصعد، وخباصة مكتـب مم

ــسامي لتحــالف احلــضارات ومنظمــة األمــم ــةاألمــم املتحــدة ال ــة والعلــم والثقاف  املتحــدة للتربي
والوحدة املكلفة داخل األمانة العامة بالتعامل مع خمتلـف الكيانـات يف منظومـة األمـم املتحـدة

 وتنسيق إسهامها يف هذه العملية احلكومية الدولية؛

_______________

 . ألف وباء٥٩/١١٣انظر القرارين )١٧(
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يف دورــا الــسادسة العامــةاجلمعيــةإىلأن يقــدم العــاماألمــني إىلتطلــب - ٢٨ 
 بني والربطوالستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك العالقة بني تشويه صورة األديان

الدين والعرق وتصاعد التحـريض والتعـصب والكراهيـة يف أحنـاء كـثرية مـن العـامل واخلطـوات
 .اليت تتخذها الدول ملكافحة هذه الظاهرة

 ٧١مةاجللسة العا
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١

 


