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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.2) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصـم والتمييـو والتحـري      - 70/157
 ممارسته ضد األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهمعلى العنف و

 
 ،إن اجلمعية العامة 
التعهد الذي قطعته مجيع الدول مبوجب ميثاق األمم املتحـدة بـ ن    إذ تؤكد من جديد 

تعوز احترام اجلميع حلقـوق اننسـان واحلريـاأل األساسـية كافـة ومراعانـا دون سييـو ألسـباب         
 منها الدين أو املعتقد، وأن تشجع على ذلك،

واجـب الـدول ح ـر التمييـو والعنـف علـى أسـا  الـدين         وإذ تؤكد من جديد أيضاا    
 املعتقد وتنفيذ تدابري تضمن املساواة يف احلماية القانونية الفعالة، أو

أن مجيــع حقــوق اننســان عامليــة ومترابطــة ومتشــابكة وإذ تؤكااد ماان جديااد كاا ل   
 قابلة للتجوئة، وغري

يــن   (1)أن العهــد الــدوا ابــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية وإذ تؤكااد ماان جديااد 
حلق يف حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد، ويشـمل ذلـك   على أمور منها أن لكل إنسان ا

احلرية يف أن خيتار بنفسه أن يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو املعتقـد واحلريـة   
يف اجملاهرة بدينه أو معتقده، مبفرده أو مع مجاعة من األفراد، علنـا  أو سـرا ، عـن قريـق العبـادة      

 ارسة والتعليم،وإقامة الشعائر واملم
الدور انجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارسة احلـق يف حريـة   وإذ تؤكد من جديد أيضا   

الرأي والتعبري واالحترام الكامل حلرية التما  املعلوماأل وتلقيها ونقلها يف ترسيخ الدميقراقيـة  
_______________ 

 (، املرفق.21 -ألف )د  2200ان ر القرار  (1)

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.2
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ــبري      ــة التعـ ــق يف حريـ ــة احلـ ــد أن ممارسـ ــذلك ت كيـ ــد كـ ــديي، وإذ تعيـ ــب الـ ــة التعصـ  ومكافحـ
من العهد الـدوا ابـاص بـاحلقوق     19على واجباأل ومسؤولياأل خاصة وفقا  للمادة  تنطوي

 املدنية والسياسية،
من األعمال اليت تدعو إىل الكراهية الدينيـة وتـؤدي بالتـاا     وإذ تعرب عن بالغ القلق 

 إىل تقوي  روح التسامح،
ــ   ال أن انرهــاب وإذ تؤكااد ماان جديااد   ي ديــن أو جنســية ميكــن وال ينب ــط ربطــه ب

 حضارة أو مجاعة عرقية، أو
األعمال انجرامية اليت ترتكبـها اجلماعـاأل واحلركـاأل انرهابيـة واملتطرفـة       وإذ تدين 

ضد األشخاص بسبب دينهم أو معتقـدهم، وإذ تعـرب عـن عميـق أسـفها إزاء  ـاوالأل ربـ         
 هذه األعمال ب ي دين أو معتقد بعينه،

ميكــن مطلقــا  أن يكــون ردا  مقبــوال علــى أعمــال  ال أن العنــف وإذ تؤكااد ماان جديااد 
 املرجع نفسه،التعصب القائمة على أسا  الدين أو املعتقد، 

ــان    وإذ ترحااا   ــوق اننسـ ــ  حقـ ــراراأل  لـ ــؤر   16/18بقـ ــار   24املـ آذار/مـ
آذار/مــار   22املــؤر   22/31 و (3)2012آذار/مــار   23املــؤر   19/25 و (2)2011
 67/178قــراراأل اجلمعيــة العامــة و (5)2015آذار/مــار   27املــؤر   28/29 و (4)2013
ــؤر   68/169 و 2012كــانون األول/ديســمرب   20املــؤر   كــانون األول/ديســمرب   18امل
 ،2014كانون األول/ديسمرب  18املؤر   69/174 و 2013
 2014كـانون األول/ديسـمرب    15املـؤر    69/140القـرارين   اختاذهاإىل  وإذ تشري 

ــ م،      ــل السـ ــن أجـ ــاأل مـ ــان والثقافـ ــاون بـــ  األديـ ــاهم والتعـ ــوار والتفـ ــق بتشـــجيع احلـ  املتعلـ
 املتعلق بتحالف األمم املتحدة للحضاراأل، 2015سوز/يوليه  6املؤر   69/312 و

ــف ضــد       وإذ يساااوا ا بااالغ القلااق    ــو والعن ــن اســتمرار حــوادص التعصــب والتميي م
 األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم يف مجيع أحناء العامل،

_______________ 

ــر  (2) (، A/66/53) 53الوثاااااق الر ياااة للجمعياااة العاماااةا الااادواو السالحاااة والسااا ونا ا ل اااق ا ااا        ان ـ
 الثاين، الفرع ألف. الفصل

 (، الفصل الثالث، الفرع ألف.A/67/53) 53الدواو السابعة والس ونا ا ل ق ا   املرجع نفسه،  (3)
 (، الفصل الرابع، الفرع ألف.A/68/53) 53 ل ق ا   الدواو الثامنة والس ونا ااملرجع نفسه،  (4)
 ، الفصل الثالث، الفرع ألف.(A/70/53) 53املرجع نفسه، الدورة السبعون، امللحق رقم  (5)
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ــدين       يااهاوإذ تعاارب عاان احاا     ــا  ال ــى أس ــف عل ــو أو العن ــوة إىل التميي ــن أي دع م
 املعتقد، أو

مــن مجيــع أعمــال العنــف ضــد األشــخاص بســبب  وإذ تعاارب عاان احاا يااها الشااديد 
ــانم     ــا م أو ممتلكـ ــل ســـ  بيـــونم أو أعمـ ــال مـــن ذلـــك القبيـ دينـــهم أو معتقـــدهم وأي أعمـ

 اصة مهم،مدارسهم أو مراكوهم الثقافية أو أماكن العبادة اب أو
مــن مجيـع ا جمـاأل علـى األمـاكن واملواقــع      وإذ تعارب عان احا يااها الشاديد أيضاا       

ــدوا، و    ــانون ال ــهان للق ــها، يف انت ــة وداخل ــواراأل الديني ــوق اننســان    ال ســيماوامل ــانون حق ق
 والقانون الدوا اننساين، مبا يف ذلك أي تدمري متعمد لآلثار واملعامل التارخيية،

إزاء انتشار ظاهرة انف أل من العقـاب يف بعـ  احلـاالأل،     بالغ القلقوإذ يساوا ا  
وغياب املساءلة يف بعـ  املواقـف، يف سـياق التصـدي للعنـف املمـار  ضـد األشـخاص علـى          
أسا  الدين أو املعتقد يف اجملال  العام واباص، وإذ تؤكد أمهية بذل اجلهـود ال زمـة نذكـاء    

الكراهيــة الــذي يســتهدص أشخاصــا  بســبب دينــهم   الــوعط مــن أجــل التصــدي لنشــر خطــاب 
 معتقدهم، أو

من األعمال الـيت تسـت ل التـوتر بـ  األفـراد أو تسـتهدفهم عمـدا          وإذ يساوا ا القلق 
 بسبب دينهم أو معتقدهم،

مــن حــوادص التعصــب والتمييــو وأعمــال العنــف الــيت    وإذ تعاارب عاان القلااق ال ااالغ  
منـها بـدافع مـن التمييـو ضـد أشـخاص ينتمـون إىل أقليـاأل         يقـع   ما يشهدها العامل، مبا يف ذلك

دينية، إضافة إىل الصورة السلبية عن أتباع الدياناأل وإنفاذ تدابري تنطـوي علـى التمييـو دديـدا      
 ضد األشخاص على أسا  الدين أو املعتقد،

من تنامط م اهر التعصب القـائم علـى أسـا  الـدين أو املعتقـد       وإذ تعرب عن القلق 
اليت ميكن أن تولـد الكراهيـة والعنـف بـ  األفـراد مـن شـو األمـم وداخلـها وميكـن أن تترتـب            

الــوقي وانقليمـط والــدوا، وإذ تشـدد يف هــذا الصـدد علــى     الصـعد عليهـا آثــار خطـرية علــى   
وار بـ  األديـان والعقائـد الدينيـة والثقافـاأل، ب ـر        أمهية احترام التنـوع الـديي والثقـايف واحلـ    

 النهو  بثقافة قوامها التسامح واالحترام ب  األفراد واجملتمعاأل واألمم،
باملسامهة القيمة الـيت يقـدمها األشـخاص مـن مجيـع األديـان أو املعتقـداأل إىل         وإذ تقر 

أل الدينيـة يف زيـادة الـوعط بـالقيم     البشرية واملسامهة اليت ميكن أن يقـدمها احلـوار بـ  اجملموعـا    
 املشتركة ب  مجيع البشر ودس  فهمها،
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علـى أن للـدول واملن مـاأل انقليميـة واملن مـاأل غـري احلكوميـة وا ي ـاأل         وإذ تشدل  
الدينيــة ووســائ  انعــ م دورا  مهمــا  يف تعويــو التســامح واحتــرام التنــوع الــديي والثقــايف ويف   

 تها، مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقد، على الصعيد العاملط،تعويو حقوق اننسان ومحاي
على أمهيـة التوعيـة مبختلـف الثقافـاأل واألديـان أو املعتقـداأل وأمهيـة        وإذ تشدل أيضا   

التعليم يف تعويو التسامح الذي ينطوي على تقبل النا  للتنـوع الـديي والثقـايف واحتـرامهم لـه      
عــن الــدين، وإذ تشــدد كــذلك علــى أن التعلــيم، و اصــة يف  يتعلــق بــ مور منــها التعــبري  مــا يف

املدار ، ينب ط أن يسهم على حنو  د يف تعويو التسامح ويف القضاء على التمييـو القـائم علـى    
 أسا  الدين أو املعتقد،

ب ن بذل جهود مشتركة من أجـل تعويـو تطبيـق الـن م القانونيـة القائمـة الـيت         وإذ تقر 
ــراد مــن التم  ــة     دمــط األف ــد الديني ــان والعقائ ــيزر بــ  األدي ــد الت ــة، وتوقي ــو وجــرائم الكراهي يي

والثقافاأل، ونشر التثقيف يف  ال حقـوق اننسـان علـى نطـاق واسـع أمـور  تشـكل خطـواأل         
أوىل مهمــة يف مكافحــة حــوادص التعصــب والتمييــو والعنــف ضــد األفــراد علــى أســا  الــدين   

 املعتقد، أو
، “حنو عـامل ينبـذ العنـف والتطـرص العنيـف     ”املعنون  68/127إىل قرارها وإذ تشري  

، وإذ ترحـب بالـدور القيـادي    2013كـانون األول/ديسـمرب    18الذي اختـذ بتوافـق ااراء يف   
افـاأل،  الذي تضطلع به من مة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف تعويـو احلـوار بـ  الثق       

والعمل الذي يقوم بـه دـالف األمـم املتحـدة للحضـاراأل، والعمـل الـذي تضـطلع بـه مؤسسـة           
متوسـطية للحـوار بـ  الثقافـاأل يف مدينـة انسـكندرية مبصـر، والعمـل الـذي          -لينـد األورو  آنا

اهلل بن عبد العويو الدوا للحوار بـ  األديـان والثقافـاأل يف فيينـا،      يضطلع به مركو امللك عبد
ــوبر  20املــؤر   65/5تشــري أيضــا  إىل قرارهــا   ذوإ بشــ ن أســبوع  2010تشــرين األول/أكت

 الوئام العاملط ب  األديان الذي اقترحه امللك عبد اهلل الثاين، عاهل األردن،
الوقنيــة الراميــة إىل يف هــذا الصــدد  ميــع املبــادراأل الدوليــة وانقليميــة ووإذ ترحاا   

تعويو الوئام ب  األديان والثقافاأل والعقائد الدينية ومكافحة التمييـو ضـد األفـراد علـى أسـا       
الــدين أو املعتقــد، وإذ دــي  علمــا مببــادرة املستشــار ابــاص ل مــ  العــام املعــي مبنــع انبــادة    

ه أن يــؤدي إىل اجلــرائم اجلماعيـة بشــ ن دور القـادة الــديني  يف منـع التحــري  الـذي مــن شـ ن     
 23ومشروع انع ن الصادر عن منتداها الـذي عقـد يف مدينـة فـا  بـامل رب يـومط        الف يعة

االجتمـاع   يف“ 2015النداء مـن أجـل السـ م لعـام     ”، وبإق ق 2015نيسان/أبريل  24 و
الدوا السنوي الثامن والعشرين حلوار األديـان الـذي ضـم قـادة دينـي  مـن سـت  بلـدا  وع قـد          

، والـذي ع قـد يف تريانـا    “الس م ممكن دائما : حـوار بـ  األديـان والثقافـاأل    ”لبحث موضوع 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/127
http://undocs.org/ar/A/RES/65/5
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، وعمليــة اســطنبول ملكافحــة التعصــب والتمييــو  2015أيلول/ســبتمرب  8ىل إ 6يف الفتــرة مــن 
والتحري  على الكراهية و/أو العنـف علـى أسـا  الـدين أو املعتقـد، وإذ دـي  علمـا  مببـادرة         
مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اننسـان ووثيقتـها ابتاميـة، خطـة عمـل الربـا  املتعلقـة   ـر            

ــة القوميــ   ــى الكراهي ــو    التحــري  عل ــيت تشــكل دريضــا  علــى التميي ــة ال ة أو العنصــرية أو الديني
 ،(6)2012تشرين األول/أكتوبر  5العداء أو العنف، املعتمدة يف الربا  يف  أو

مبواصــلة تن ــيم حلقــاأل العمــل واالجتماعــاأل يف إقــار وإذ حتاايع علمااا مااد ال قاادير  
ــو التنفيــذ الفعــال لقــرار  لــ  حقــوق انن    ، مــن أجــل 16/18ســان عمليــة اســطنبول، وتعوي

ــى وجــه ابصــوص،        ــاملط، وعل ــى الصــعيد الع ــديي والتعصــب عل ــو ال ــف والتميي مكافحــة العن
االجتمــاع التنفيــذي ابــام  للعمليــة الــذي استضــافته مــؤخرا  األمانــة العامــة ملن مــة التعــاون    

 ،2015حويران/يونيه  4 و 3ة السعودية يومط انس مط يف جدة باململكة العربي
 ؛(7)بتقرير األم  العام حتيع علما  - 1 
من احلاالأل ابطرية للقولبة والتنمي  السـل  والوصـم    تعرب عن بالغ القلق - 2 

توال تستهدص األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم على حنو حي  مـن شـ ،م، وأيضـا      ال اليت
ليت ينفذها األفراد املتطرفون واملن مـاأل واجلماعـاأل املتطرفـة مهـدص     من الربامج واملخططاأل ا

ــدما تت اضــى احلكومــاأل       ــها، و اصــة عن ــة وإدامت ــة ســلبية جملموعــاأل ديني ــب  طي وضــع قوال
 ذلك؛ عن

من اسـتمرار توايـد عـدد حـوادص التعصـب الـديي والتمييـو         تعرب عن القلق - 3 
فراد على أسا  الدين أو املعتقـد يف مجيـع أحنـاء    وما يتصل بذلك من عنف والقولبة السلبية ل 

العامل، األمر الذي ميكن أن تترتب عليه آثار خطرية علـى الصـعد الـوقي وانقليمـط والـدوا،      
وتــدين يف هــذا الســياق أي دعــوة إىل الكراهيــة الدينيــة يف حــق األفــراد تشــكل دريضــا  علــى    

تتخذ تدابري فعالة، قبقـا  ملـا يـن  عليـه هـذا       التمييو أو العداء أو العنف، ودث الدول على أن
ــدوا حلقــوق اننســان،        ــانون ال ــة عليهــا مبوجــب الق القــرار ومبــا يتســق مــع االلتوامــاأل املترتب

 للتصدي  ذه احلوادص ومكافحتها؛
أي دعــوة إىل الكراهيــة الدينيــة تشــكل دريضــا  علــى التمييــو أو العــداء   تاادين - 4 

ــتخدم  يف    أو ــواء اسـ ــف، سـ ــمعية البصـــرية      العنـ ــة أو السـ ــ م املطبوعـ ــك وســـائ  انعـ ذلـ
 انلكترونية أو غريها من الوسائل؛ أو

_______________ 

(6) A/HRC/22/17/Add.4.التذييل ، 

(7) A/70/415. 

http://undocs.org/ar/A/RES/16/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/17/Add.4
http://undocs.org/ar/A/70/415
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ب ن املناقشة العامة املفتوحة ل فكار واحلوار ب  األديان والعقائـد الدينيـة    تقر - 5 
احمللط والوقي والدوا ميكن أن يكونـا مـن أفضـل وسـائل احلمايـة مـن        الصعدوالثقافاأل على 

الديي وأن يكون  ما دور إجيايب يف ترسيخ الدميقراقيـة ومكافحـة الكراهيـة الدينيـة،     التعصب 
وتعــرب عــن اقتناعهــا بــ ن مواصــلة احلــوار بشــ ن هــذه املســائل ميكــن أن يســاعد علــى  ــاوز    

 التصوراأل اباق ة القائمة؛
 بالضرورة امللحة لتوعية اجلميع مبا ميكن أن يترتـب علـى التحـري     تقر أيضا  - 6 

على التمييو والعنـف مـن آثـار خطـرية علـى الصـعد الـوقي وانقليمـط والـدوا، ودـث مجيـع            
ــوق اننســان           ــع حق ــوز مجي ــة تع ــود لوضــع ن ــم تعليمي ــى اســت ناص اجله ــدول األعضــاء عل ال
واحلرياأل األساسية للنهو  بالتسـامح إزاء التنـوع الـديي والثقـايف، وهـو أمـر  أساسـط نقامـة         

 قافاأل يسودها التسامح والس م والوئام؛ تمعاأل متعددة الث
دعا إليه األمـ  العـام    ما  ميع الدول أن تتخذ التدابري التالية، على حنو هتي  - 7 

ــديي والســ م           ــة يســودها التســامح ال ــة وقني ــة بي  ــن أجــل ني  ــاون انســ مط، م ــة التع ملن م
 واالحترام:
فـاهم وتعويـو احلـوار واحلفـو     التشجيع على إنشاء شبكاأل تعاونية لترسـيخ الت  )أ( 

على العمل البناء لتحقيق أهـداص مشـتركة يف  ـال السياسـة العامـة والسـعط إىل دقيـق نتـائج         
ملموسة، من قبيل مشاريع تقدمي ابدماأل يف  االأل التعليم والصحة ومنع نشـوب الااعـاأل   

 والعمالة واندماج والتثقيف عن قريق وسائ  انع م؛
م ئمة داخل احلكوماأل من أجل أمور منـها دديـد اجملـاالأل الـيت     إنشاء آلية  )ب( 

حيتمل أن ينش  فيها توتر ب  أفراد الطوائف الدينيـة املختلفـة والتصـدي  ـا واملسـاعدة يف منـع       
 نشوب الااعاأل ويف الوساقة؛

 التشجيع على تدريب املوظف  احلكومي  على استراتيجياأل فعالة للتوعية؛ )ج( 
اجلهــود الــيت يبــذ ا القــادة يف إقــار قــوائفهم ملناقشــة أســباب التمييــو  تشـجيع  )د( 

 ووضع استراتيجياأل للتصدي لتلك األسباب؛
ــه الــدعوة إىل الكراهيــة الدينيــة الــيت تشــكل     )هـ(  اجملــاهرة بــرف  التعصــب، مبــا في

 دريضا  على التمييو أو العداء أو العنف؛
وشـيك ي رتكـب علـى أسـا  الــدين      اختـاذ تـدابري  ـرام التحـري  علـى عنــف      )و( 

 املعتقد؛ أو
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األشــخاص والقولبــة الســلبية  ــم علــى   مسعــةإدران ضــرورة مكافحــة تشــويه  )ز( 
ــق وضــع االســتراتيجياأل وتنســيق       ــة عــن قري ــة الديني ــى الكراهي ــدين والتحــري  عل أســا  ال

 التوعية؛انجراءاأل على الصعد احمللط والوقي وانقليمط والدوا بوسائل منها التثقيف و
التسليم ب ن مناقشة األفكار على حنو صريح وبنـاء ويف جـو يسـوده االحتـرام      )ح( 

واحلوار ب  األديان والعقائد الدينية والثقافاأل على الصعد احمللط والـوقي وانقليمـط والـدوا    
 ميكن أن يكون  ما دور إجيايب يف مكافحة الكراهية الدينية والتحري  والعنف الديني ؛

  ميع الدول أن تقوم مبا يلط: هتي  أيضا  - 8 
اختاذ تدابري فعالة تكفل عـدم ممارسـة املـوظف  احلكـومي ، أثنـاء اضـط عهم        )أ( 

 بواجبانم العامة، التمييو ضد أي فرد على أسا  الدين أو املعتقد؛
تشــجيع احلريــة الدينيــة والتعدديــة الدينيــة عــن قريــق تعويــو قــدرة أفــراد مجيــع     )ب( 

 اجملتمع؛ لطوائف الدينـية على اجملاهرة بدينهم وانسهام ع نية وعلى قدم املساواة مع غريهم يفا
ــى مشــاركتهم        )ج(  ــع قطاعــاأل اجملتمــع وعل ــراد يف مجي ــل األف ــى سثي التشــجيع عل

 ا ادفة فيها، بصرص الن ر عن دينهم أو معتقدهم؛
يفهــم علــى أنــه اســتخدام بــذل جهــود د وبــة ملكافحــة التنمــي  الــديي الــذي  )د( 

السلطاأل املعنية بإنفاذ القانون للدين بشكل ب ي  ك سـا  نجـراء االسـتجواباأل وعمليـاأل     
 التفتيش وغريها من إجراءاأل التحري؛

 ميع الدول أن تعتمد تـدابري وسياسـاأل لتعويـو االحتـرام التـام       هتي  ك ل  - 9 
ــوار    ــابر وامل ــة واملق ــع الديني ــادة واملواق ــة يف   ألمــاكن العب ــدابري للحماي ــها وأن تتخــذ ت األ ومحايت

 احلاالأل اليت تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمري؛
إىل تكثيــف اجلهــود الدوليــة لتشــجيع إقامــة حــوار عــاملط لتعويــو ثقافــة   تاادعو - 10 

قوامهـا التسـامح والسـ م علـى مجيـع املســتوياأل، اسـتنادا  إىل احتـرام حقـوق اننسـان وتنــوع          
 تقداأل؛األديان واملع
يستجد من معلوماأل عن اجلهـود   ما مجيع الدول على الن ر يف تقدمي تشجد - 11 

املبذولة يف هذا الصدد يف سياق التقارير اليت تقدم إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اننسـان،  
وتطلــب يف هــذا الصــدد إىل مفــو  األمــم املتحــدة الســامط حلقــوق اننســان أن يــدرج تلــك   

 تجدة يف التقارير اليت يقدمها إىل  ل  حقوق اننسان؛املعلوماأل املس
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إىل األمــــــ  العــــــام أن يقــــــدم إىل اجلمعيــــــة العامــــــة يف دورنــــــا  تطلااااا   - 12 
والســبع  تقريــرا  يتضــمن معلومــاأل مقدمــة مــن املفــو  الســامط عــن ابطــواأل الــيت   احلاديــة

والتحـري  علـى العنـف    تتخذها الدول ملكافحـة التعصـب والقولبـة السـلبية والوصـم والتمييـو       
 .وممارسته ضد األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، على النحو املب  يف هذا القرار
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