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 الدورة احلادية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت   69البند 

ــون    ــلاح مســا   وق ــون ان ســان و:ايت ــز وق  تعزي
 ج البديلة لتحسني التمتعمبا يف ذلك الُنُل ان سان،

   الفعلي حبقون ان سان واحلريات األساسية
مكافحــة التعب،ــا، والقولبــة الســلبية، والومــم، والتمييــز، والتحــري      

 على العنف وممارسته ضد األشخاص، بسا الدين أو املعتقد.  
 
 تقرير األمني العام **  

 موجز 
، وهـو يعـرا اواـوات الـ      70/157هذا التقرير مقدم وفقًا لقـرار اجلمعيـة العامـة     

والومم، والتمييز، والتحري  علـى العنـف   اختذهتا الدول ملكافحة التعب،ا، والقولبة السلبية، 
 وممارسته ضد األشخاص، بسبا الدين أو املعتقد، على النحو املبني يف ذلك القرار.

 
 

 
 

 * A/71/150. 
 ًقدم هذا التقرير بعد املوعد النلا ي احملدد نعااء مورة عن آخر التاورات.   ** 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/157
http://undocs.org/ar/A/71/150
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 مقدمةح -أوال  
اجلمعيـة  ، الـذ  للبـت فيـه    70/157هذا التقريـر مقدـدم عمـًب بقـرار اجلمعيـة العامـة        - 1

العامـة ىل  األمــني العـام أن يقــدم ىلليلـا يف دورهتــا احلاديـة والســبعني تقريـرًا يت ــمن املعلومــات      
املقددمة من مفوا األمم املتحدة السامي حلقـون ان سـان عـن اواـوات الـ  تتخـذها الـدول        

ه ضـد  ملكافحة التعبا، والقولبة السلبية، والومم، والتمييز، والتحري  على العنف وممارسـت 
 األشخاص، بسبا الدين أو املعتقد، على النحو املبني يف ذلك القرار.

  
   (1)املعلومات الواردة من الدول األع اء -ثا يًا  

 
 ألرجنتنيا  

حنـو  ”أفادت األرجنتني بأ ه  تيجـًة ملاـاورات ولنيـة موس،ـعة، ر ىلقـرار وثيقـة بعنـوان         - 2
، قا مــة علــى أســا  ىلعــبن  “حتليــ  ومقتروــاتخاــة ولنيــة ملكافحــة التمييــز يف األرجنــتنيح  

 وبر امج عم  ديربان.  
وتقود السياسة املتعلقـة باألديـان ورارة اوارجيـة وشـؤون العبـادة الـ  تتع،لـد العبقـة          - 3

 الروما ية.   الكاثوليكيةواحلوار بني احلكومة والكيا ات الدينية األخرى غري الكنيسة 
ييـز ورراهيـة األجا ـا والعنبـرية واليـة تاـم ، علـى        وللمعلد الـول  ملكافحـة التم   - 4

، تعزيـز وتاـجيع مبـدأ التعد،ديـة والتنـوي الـدي ،       1086/2005النحو املبني يف املرسوم رقـم  
ــة باعتبارهــا قيمــة يف التمــع، وتاــجيع الق ــاء علــى      وتعزيــز تنــوي الاــعا ر واملــذاها الديني

جلـــة علـــى األخـــع ضـــد أتبـــاي الـــديا ات  ، والقولبـــة والتح،يـــزات املوالتمييزيـــةاملمارســـات 
 األفريقية.  

 ىهذا، ويتابع املعلد ويقتـر  مبـادرات متنوعـة ملكافحـة التع،بـا ويناـر يف الاـكاو        - 5
املقدمة من األفراد ومن أع اء التمع املدين باأن أشكال خمتلفة مـن التمييـز، مبـا فيلـا معـاداة      

اعدة ل ــحايا التمييــز والعنبــرية والعــدوان  ية، ورراهيــة انســبم. رمــا أ ــه يقدــدم املســ الســام
 املنبثق عن رراهية األجا ا، وذلك من خبل مكتبه ملساعدة ال حايا.  

__________ 

 يسـان/أبري    7يوجز هذا التقرير املسامهات الواردة من الدول األع اء عافـًا علـى مـذررة شـفوية مؤرخـة       (1) 
. وتتوافر النبوص الكاملة للمعلومات املقدم،ة للرجـوي ىلليلـا لـدى قسـم مكافحـة التمييـز العنبـر ،        2016

 القا ون واملساواة وعدم التمييز، مبفوضية األمم املتحدة حلقون ان سان.فري سيادة 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/157
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ــتعمار، تومــم        - 6 ــل احملــيس األللســي واالس ــق ع ــتني، و تيجــة لتجــارة الرقي ويف األرجن
  اجلـرا م  نلج. وياـار يف وسـا س انعـبم ىلشـارة سـلبية غالبـًا ىل      حنو ممالديا ات األفريقية على 
 “لقـو  أو مبا دي،ـة   ”، ىلذ ياـار ىلليلـا باعتبارهـا    “عبـادة أفريقيـة  ”ال  يرتكبلا شخع حبـق  

 .“أو مبا ديه ملدة” أو
وبـالترويج  ويعاجل املعلد هذه املسألة من روايا خمتلفة، مبـا يف ذلـك مـن خـبل الوقايـة       - 7

  بتعـدد الثقافـات، فـد     من أمـ  أفريقـي وقسـمه املعـ     للمنحدرينأل ااة من قبي  بر اجمه 
 املنحـدرين تعزيز وتنفيذ سياسات عامة فع،الة تراعي االوتياجات والوقا ع اوامة باألشـخاص  

مـن أمـ     للمنحـدرين من أم  أفريقي. رما أ ه يرردز على تاجيع ىلبرار املسامهات التارخييـة  
 أفريقي يف األرجنتني والتوعية فا، وعلى استئبال التميز ضدهم.  

 
 سترالياأ  

أفادت بأن جلميع االستراليني احلق يف التعـبري عـن دينـلم وعقا ـدهم وممارسـتلا، دون       - 8
 116فبموجـا البنـد    .سـترا  ألختويف أو تدخ، ، شـرياة امتثـال تلـك املمارسـات للقـا ون ا     

ديـن دينـًا رايـًا للدولـة، أو فـرا أ       أ  ن قا ون جيعـ   سمن الدستور، ُيحار على احلكومة 
 دينية أو وار املمارسة احلرة أل  دين.  شعا ر 

رمــا أن الدســتور يت ــمن ضــما ة ضــمنية حلريــة التوامــ  يف املســا   السياســية، الــ   - 9
ق ــت احملكمــة العليــا بأرــا ضــرورية لــلداء الســليم لناــام احلكــم الــد قرالي املمثــ  ملختلــف   

ة معقولـة ومعدـدة لتحقيـق غايـة     هذه احلرية ىلال بقوا ني مب مة بدرج تقييدالاوا ف. وال  كن 
ماروعة أو غرا عام ذ  أولوية عليـا، مثـ  :ايـة اجلملوريـة مـن خاـر تـثريه مـواد تاـجع          

 على العنف.  
وتام  السياسات واللامج املتعددة الثقافات القيـام بأ اـاة ولنيـة هتـد  ىل  تعزيـز       - 10

 وا د ملموسة لك  االستراليني.الو ام واحلوار بني األديان والثقافات، باعتبارها  تا ج وف
وهناك شبكة جمتمعية متعددة الثقافات ل باط االتبـال تعمـ  يف رـ  أحنـاء اسـتراليا،       - 11

ــة،      تعمــ  علــى التوامــ  املثمــر والتعــاوين مــع خمتلــف الاوا ــف، مبــا يف ذلــك الاوا ــف الديني
واجللــات املعنيــة الر يســية، مبــا يف ذلــك اللملــا يون، لتعزيــز الــروابس مــع احلكومــة ودعــم قيــام   

شبكة ىلثنية ل باط االتبـال لتيسـري التفاعـ      2013نوي. وقد أ ائت يف عام جمتمع منتج ومت
 بني الاوا ف انثنية وبني ىلدارة اهلجرة و:اية احلدود.  

وتكف  سياسة الومول واملساواة املتعددة الثقافات ىلمكا ية ومـول ييـع االسـتراليني     - 12
عن خلفياهتم الثقافيـة أو الدينيـة أو    املؤهلني ىل  ر  اللامج واودمات احلكوميةـ، بغ  النار
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ــة،     اللغويــة. وتعــزر هــذه السياســة التــدابري التدريبيــة وانتا يــة لــادارات والورــاالت احلكومي
 الكفاءة الثقافية.   ملارات موفدرة ملوظفيلا

وقد قامت استراليا بتموي  برامج وولقـات عمـ  جمتمعيـة لتـدريا املـوج تلني، تـدعم        - 13
القادة ملكافحة التاُر  العنيف. وعلـى سـبي  املثـال، يتوامـ  ضـباط اتبـال        الاباب وفراد 

  مع قادة التمع ملناقاة مسا  ، منلا التمييز والتلمي  وريفية تفاد  التادر  العنيف.نيىلثني
 

 البحرين  
ذرـرت ورارة العــدل والاــؤون انســبمية وألوقــا  أ ـه جــرى مــؤخرًا وــوار باــأن    - 14

ة  امــه ملــك البحــرين وشــارك فيــه ممثلــون لكــ  قااعــات التمــع، مبــن فــيلم املبـاحلة الولنيــ 
   فيه العديد من املسا  ، مبا فيلا احلقون الدينية.  قاملقيمون،  و

ويعلدق دستور البحرين أمهية على احلقون والكرامة ان سـا ية والتعـاي  السـلمي دون     - 15
منـه تق ـي بـأن العـدل هـو أسـا         4املـادة  متييز على أسا  العرن أو  وي اجلنس أو الرأ . ف

النـا  سواسـية يف الكرامـة ان سـا ية، ويتسـاوى املوالنـون       ”على أن  18احلكم وتنع املادة 
ــة   ــات العام ــا ون يف احلقــون والواجب ــدى الق ــلم بســبا اجلــنس )العــرن(     “ل ــز بين ــه ال متيي وأ 

جعتـلا لقوا ينـلا املتعلقـة حبقـون     األم  أو اللغة أو الدين أو العقيـدة.   ىلن البحـرين يف مرا   أو
 ان سان، تأخذ يف وسبارا مبادئ معاهدات وقون ان سان الدولية.  

وتفيــد احلكومــة بأرــا ببــدد اختــاذ تــدابري ملكافحــة التمييــز بكــ  أشــكاله، وال ســيما     - 16
اجلمعيــة الولنيــة يف عــام   يجــرا م الكراهيــة، وذلــك مــن خــبل تومــيات مــادرة عــن جملســ   

م  هذه التومياتح توقيع عقوبات للتحري  على العنف وعلى االرهاب بكـ   . وتا2013
أشــكاله وجوا بــه، وعقوبــات ماــددة علــى مــن ترضــون علــى ارتكــاب جــرا م ىلرهابيــة            
وعقوبات ماددة على ارتكـاب رـ  جـرا م العنـف وانرهـاب بكـ  أشـكاهلا  واختـاذ تـدابري          

 لعنف.  تاريعية ضد اجلمعيات السياسية ال  حتدرا على ا
واجلرا م املؤدية ىل  التمييز ضد فئة من النا  أو ال  تاوه اعتلم ُيتبدى هلا بتـدابري   - 17

منبوص عليلـا يف القـا ون اجلنـا ي وقـا ون انجـراءات اجلنا يـة، اللـذين تابقلمـا السـلاات.          
اة ودراسات وحتيـ  احلـاالت ىل  السـل    ىهذا، وتتلقى املؤسسة الولنية حلقون ان سان شكاو

مـن القـا ون    309. ومبوجـا املـادة   ىالولنية املختبة وتقدم املسـاعدة ىل  أمـحاب الاـكاو   
اجلنـا ي، فــان اهلجـوم العلــ  علـى ديــن معتــر  بـه أو علــى رمـز ديــ  أو ىلها تـه أو ذم،ــه، يعــد       

باــأن تكــوين اجلمعيــات السياســية  2005البــادر يف عــام  26القــا ون رقــم  جر ــة. وتاــر
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األشخاص على أسـا  لبقـي أو جغـرايف أو ملـ ، تقـوم بـالتمييز بسـبا         تاكي  جمموعة من
  وي اجلنس أو األم  أو اللغة أو الدين أو العقيدة )الرأ (.

واحللقـات الدراسـية واملـؤمترات    علـى أن اواـا    23/2009وينع القـرار الـورار     - 18
ــز           ــو رم ــذ  ه ــك ال ــة املل ــاي  الســلمي ورعام ــدأ التع ــة البــاحلة، ومب ــرم املوالن جيــا أن حتت

 للوودة.   ول 
ىل  شـجا  “ اظالوع،ـ ”ويدعو ىلعبن اللس األعلى للاـؤون انسـبمية املـتكلمني و     - 19

رط للقوة ضـد الكرامـة اال سـا ية    ملباحل النا  واالستخدام املف ر احملاوالت اهلدامة العنف وسا
أو سوء معاملتلا أو احلس منلا وسا ر أشـكال االعتـداءات الـ  حتدرملـا الاـريعة، بغـ  الناـر        

ن مرتكبــلا. وقــد دعــت ورارة العــدل والاــؤون انســبمية واألوقــا  ييــع املــتكلمني          عــ 
 ىل  توقيع انعبن، الذ  جرى الترويا به على  اان واسع.  “ اظالوع،” و

 بلغارياح  
تفيد بلغاريا بـأن اللجنـة الولنيـة للحمايـة مـن التمييـز هـي هيئـة وكوميـة مسـتقلة هلـا             - 20

 قــا ون ســلاة منــع التمييــز واحلمايــة منــه ورفالــة تكــافؤ الفــرص علــى أســس عديــدة، مبوجــا 
ارداد  2016-2014احلمايــة مــن التمييــز، مبــا يف ذلــك الــدين و/أو املعتقــد. وخــبل الفتــرة   

التعــاون مــع املنامــات غــري احلكوميــة وامللنيــة يف ميــدان مكافحــة التمييــز، والقولبــة الســلبية،    
والتعبــا، ورراهيــة األجا ــا وخاــاب الكراهيــة. وقــد عقــدت اللجنــة اجتماعــات عمــ ،    

رة وشاررت يف فعاليات ىلعبمية و امت موا د مسـتديرة ومـؤمترات   واختذت مبادرات ماتر
 وشاررت فيلا.  

ــف     2014ويف عــام  - 21 ــول  للاوا  ــس ال ــة مبمــثلني للمجل ــار مســؤو  اللجن ــى رب ،التق
ــا س        ــام، والكن ــ  الع ــا املف ــدي  انســرا يلي املررــز ، ومكت ــس ال ــا، والل ــة يف بلغاري الديني

ضـعت األسـس للعمـ     ُوا. وخـبل اللقـاء  وقاـت فـرص التعـاون و     املتحـدة يف بلغاريـ   انجنيلية
 املاترك يف املستقب  بني اللجنة والاوا ف الدينية.

ة وتكنولوجيـا املعلومـات واللـس الـول      وقامت اللجنة وجامعـة الدراسـات املكتباتي،ـ    - 22
ــا بتناــيم مــؤمتر علمــي عــن      ــة يف بلغاري ــف الديني ــات ”للاوا  ــاغم يف االختبف ــد يف  ،“التن ُعق

، يــوم وقــون ان ســان، وذلــك بــدعم مــن ىلدارة الاــؤون   2014رــا ون األول/ديســمل  10
 الدينية مبجلس ورراء بلغاريا.  

ــام  - 23 ــا، منامــة       2015ويف ع ــة اليلــود يف بلغاري ــًا مــع منام ــدت اللجنــة اجتماع ، عق
، ملناقاـة الفـرص املاـتررة ملكافحـة األفعـال املعاديـة للسـامية، ورراهيـة األجا ـا،          “شالوم”

http://undocs.org/ar/A/RES/23/200
http://undocs.org/ar/A/RES/23/200
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مــن االذاعــة الولنيــة “ املعلــوم واللــول”والعنبــرية، والتمييــز. وجــرى بــ  بر ــامج بعنــوان  
البلغارية، قد،م مناقاة خمببة لليوم الدو  للق ـاء علـى التمييـز العنبـر ، عـن مواضـيع مـن        

نبــرية ورراهيــة األجا ــا ومعــادة الســامية، ومواقــف واســتجابات التمــع   قبيــ  مكافحــة الع
ــن     ــة بتناـــيم مســـابقة يف رتابـــة مقـــاالت عـ درو  ”البلغـــار  املعامـــر. رمـــا قامـــت اللجنـ

 يف الريف.  “ التسامح
 2015دعـوى يف عـام    12و  2014دعاوى يف عـام   10وأفادت بلغاريا أ ه ُرفعت  - 24

ــك ال   ــا يف ذلـ ــز، مبـ ــأن التمييـ ــ      باـ ــرى، مثـ ــباب أخـ ــدين، وألسـ ــدة أو الـ ــبا العقيـ ــز بسـ تميـ
واملررـــز الاخبـــي، والـــرأ  السياســـي. ورا ـــت ىلوـــدى املســـا   متعلقـــة بارتـــداء   انثنيـــة،

 املسلمات اللاقع.  
 

 الدترك  
، أللقــت الاــرلة الولنيــة الداترريــة بر اجمــا ولنيــًا   2015يف تاــرين الثــاين/ وفمل  - 25

ة رمدًا وثيقًا. وقد وفز الل امج علـى ىلجـراء وـوار مـع عـدد مـن       لرمد تاو،ر جرا م الكراهي
اجللات املعنية، وهو سو  يؤد  ىل  قيام تعاون أوثق مع تلك اجللات، وحتديد لرن لزيـادة  
عدد ال حايا الذين يبلغون عن جرا م الكراهيـة. ويتلقـى لـبدب أراد يـة الاـرلة الداترريـة       

راهيـة، ويتلقـى ال ـباط اجلـدد مـن ييـع دوا ـر الاـرلة         دورة دراسية ىلجبارية عـن جـرا م الك  
دا رة التـدريا علـى التعـالي مـع تلـك اجلـرا م وتسـجيللا. وتفيـد الـداترك بـأن            12وعددها 

 ارة سنوية عن جرا م الكراهية املبلغـة سـو  تـدر  يف دورات تدريبيـة واليـة ويسـتعان فـا        
 ة.  يف وضع مبادرات تدريبية جديدة باأن جرا م الكراهي

، ُ قلـت املسـؤولية الولنيـة العامـة عـن منـع جـرا م الكراهيـة وجلـود          2015ويف عام  - 26
مكافحتلا، من دا رة األمن واالستخبارات الداتررية ىل  الاـرلة الولنيـة الداترريـة. وتعمـ      
الداترك على تثقيف وتوجيه ر  فئات التمع الداترري يف هذا البدد، مـع القيـام يف الوقـت    

 ه مبكافحة جرا م الكراهية والتمييز من خبل التدابري التاريعية واحلمبت.   فس
مــــن القــــا ون اجلنــــا ي اوكامــــًا تتعلــــق بــــالعنف  246ىل   244وتت ــــمن البنــــود  - 27

علـى أ ـه ُيع،ـد جرمـًا أن يتوالـأ شـخع يف مثـ  تلـك األفعـال           23واالعتداءات. وينع البنـد  
( علـى أ ـه يعـد ظرفـًا ماـددا   يف      6) 81دها. ويـنع البنـد   بالتحري  أو انعا ة عليلا أو تأييـ 

احلكم على فع  ىلجرامي، ىلذا ران ذلك الفعـ  بسـبا األمـ  العرقـي أو الـدين أو اجلنسـا ية،       
)ب( على أن أ  شخع يبـدر، علنـًا أو بنيـة الناـر علـى       266ومسا   مماثلة. وينع البند 

مون لفئة مع،ينة أو ىلذالهلم أو احلـسد مـن شـأرم،    ياعة واسعة، بيا ًا أو رسالة هتدد أشخامًا ينت
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بسـبا عــرقلم أو لـورم أو أمــللم الــول  أو انثـن، أو ديا تــلم أو جنسـا يتلم، تكــم عليــه     
 بغرامة أو السجن ملدة ال تزيد على سنتني.  

ويــنع القــا ون الدســتور  الــداترري علــى احلريــة الكاملــة للمعتقــد الــدي  وتكــوين    - 28
منه، فان للموالنني احلري،ـة يف تاـكي  ياعـات للعبـادة      67الدينية. فبموجا البند اجلمعيات 

مبا يتفـق مـع معتقـداهتم، شـرياة عـدم تعلـيم أو فعـ  شـيء يتعـارا مـع األخـبن احلميـدة أو             
 الناام العام.  

( مـن القـا ون اجلنـا ي، فـان أ  شـخع يقـوم، فيمـا يقـوم بـه،          2) 137ووفقًا للبنـد   - 29
على مبة أو قدا  عام بال وضاء أو بسلوك خم د بالناام العام أو التاـوي  علـى   بالتاوي  

ــة أو الســجن مــدة ال تتجــاور         ــه بغرام ــة، تكــم علي ــة غــري ال ق ــن باريق ــارة أو مراســم دف جن
( من القا ون اجلنا ي على أن أ  شـخع ينتـلك ورمـة مقـلة     1) 139السنتني. وينع البند 

بغرامـة أو السـجن مـدة ال تزيـد علـى سـتة أشـلر. ويفـرا          أو ينتلك جثة باـرية تكـم عليـه   
( العقوبة  فسـلا علـى أ  شـخع ينتـلك مفـردات ختـع رنيسـة أو تسـتخدم         2) 139البند 

 ألغراا دينية.  
 

 أملا يا  
ــة        - 30 ــدة ووري ــة العقي ــبري ووري ــة التع ــاين وري، ــا ون األساســي )الدســتور( األمل ــ  الق يكف

عبن العاملي حلقون ان سان، والعلد الدو  اواص بـاحلقون  من ان 18ال مري وجيس،د املادة 
املد ية والسياسية. وتار القا ون األساسي وتاـريعات أخـرى التمييـز ألسـباب دينيـة. وعلـى       
سبي  املثال، فان القا ون العام املع  باملعاملة املتساوية تار التمييـز ألسـباب دينيـة يف العمـ .     

ارم يف أملا يــا أساســًا مــع املســا   املتعلقــة بارتــداء لبــا  الــرأ   ويف هــذا البــدد، تتعــالى احملــ
 للمسلمات يف مكان العم .  

وتاجع ورارة الداخلية االحتاديـة احلـوار بـني األديـان والثقافـات فيمـا بـني املسـيحيني          - 31
دولـة  واليلود واملسلمني. علمًا بـأن املـؤمتر انسـبمي األملـاين  ثـ  عمليـة توامـ  دا مـة بـني ال         

األملا يــة )احلكومــة االحتاديــة، واألراضــي والبلــديات االحتاديــة( وبــني ممثلــي لوا ــف املســلمني   
 .  (2)أملا يا يف
ويف أملا يا، فـان اجلـرا م املناويـة علـى متييـز ضـد أشـخاص بسـبا الـدين أو العقيـدة،            - 32
رراهيـة، وُتعتـل   سيما جرا م العنف، جير  تسجيللا وحتليللا على ودة باعتبارهـا جـرا م    وال

__________ 

 .www.deutsche-islam-konferenz.deا ار  (2) 
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يف املا ــة مــن هــذه اجلــرا م ىل  دوافــع  ينيــة    90جــرا م ذات دافــع سياســي. وُينســا وــوا   
التوجُّه وسياس،ية. ومبوجا القا ون اجلنا ي، فان جر ـة الكراهيـة املناويـة علـى اردراء آدمـيني      

ارم عمومـًا تبـدر   آخرين، وال  تام  التمييز أو العنف بسبا الدين أو العقيدة، تع  أند احمل
مـن   211أوكامًا أش،د، أو تعتل، يف والـة القتـ ، أند اجلـاين قـد تبـر  بـدوافع د يئـة )البنـد         

القا ون اجلنا ي(. وُيعاقدا أي ًا علـى أشـكال دـددة مـن جر ـة الكراهيـة ذات الـدافع الـدي ،         
ًا مجمعيــات ( أو تاـلري 130باعتبارهـا، لكـ  والــة علـى وـدة، حتري ــًا علـى الكراهيـة )البنــد       

ــد  ــة )البن ــد  166ديني ــة )البن ــ  تســتلد  اجلر ــة    185( أو ىلها  ــى األقــ  يف احلــاالت ال (، عل
 فردًا ما.   فيلا
وجتـر  املبوقـة الق ـا ية علـى جـرا م الكراهيــة باعتبارهـا جـرا م ضـد أمـن الدولــة،           - 33

اجلـرا م،  وجير  تسجيللا علـى وـدة. ومت ـي ببـورة منلجيـة املبوقـة الق ـا ية علـى تلـك          
وال  تام  ىل ااء أفرقة للتحقيق هلذا الغرا، ويثما يقت ي األمر. هذا، وتتخذ قـوة الاـرلة   
تدابري وقا ية  اامية، مث  تاديد احلماية املادية ومراقبة الارلة للنقاط املتسمة ب عف خـاص  
 )مثــ  مــدافن اليلــود(. وتــدعم قــوة الاــرلة التابعــة للراضــي االحتاديــة ماــاريع مســاعدة         
ــات االستاــارية ســعيًا ىل  تاــجيع ملتمســي       ــات واملؤسســات وســا ر اهليئ ال ــحايا، واجلمعي

 العون على أن يقدموا أ فسلم، وتقليع احلواجز، وريادة الثقة يف الارلة ويف عمللا.  
وتوثيـــق النتـــا ج يف “ دوافـــع التحيـــز”، ر تابيـــق االلتـــزام باثبـــات 2015ويف عـــام  - 34

ــاد  جــرا م ــة لتحقيقــات الاــرلة ) العنــف، يف املب  ,Polizeiliche Dienstvorschriftenئ التوجيلي

PDV 100       بتلـك الـدوافع  ”(، وران اهلد  الر يسي مـن ذلـك هـو االعتـرا  اعترافـًا شـامًب“ 
 أثناء حتقيقات الارلة ل مان اعتبارها ظرفًا ماددًا خبل املبوقة الق ا ية واحلكم.  

:ايــة املســتللك االحتاديــة با اــاء فرقــة عمــ  مــع  وقــد قامــت مــؤخرًا ورارة العــدل و - 35
ــداد        ــدين، للماــاررة يف ىلع ــويتر، ىلضــافة ىل  منامــات التمــع امل ــ  وت ــع فيســبوك وغوغ مواق
ــق          ــد اتف ــت. وق ــى شــبكة اال تر  ــة عل ــع خاــاب الكراهي ــالي م ــة التع اقتراوــات باــأن ريفي

سـو  يعـاد الناـر فيـه      خااب الكراهيـة احملاـور مبوجـا القـا ون األملـاين      املااررون على أن
ووذفه من اال تر ت يف الوقت املناسا. علمـًا بـأن خاـاب الكراهيـة، وفقـًا للقـا ون األملـاين،        
ياك  ٌجرمًا يعاقا عليه القا ون، عندما يكون التحري  على الكراهية أو العنف موجه ضـد  

مليـ  اجلنسـي   شخع أو ياعة على أسا  العرن أو األمـ  انثـ ، أو اجلنسـية، أو الـدين أو ا    
أو اهلوية، أو  وي اجلنس، أو الس،ـن أو انعاقـة، أو أ  اـة أخـرى متأمـلة يف أفـراد اجلماعـة.        
وقد التزمت الاررات املااررة يف فرقة العم  بتدابري معينـة هتـد  ىل  اختـاذ ىلجـراءات أرثـر      

 “.ان ذار فاحلذ ”فاعلية قا مة على 
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هذا، مع العلم بأن الر يس االحتاد  واملستاار االحتاد  وغريمها من أع اء احلكومـة   - 36
وســا ر املســؤولني جيلــرون بــالدراد مبعارضــتلم للتعبــا، ورــذلك يفعــ  قــادة التمــع املــدين   

 وربار رجال الدين.  
 

 هندورا   
  أبلغـــت هنـــدورا  عـــن عـــدة تـــدابري تاـــريعية ذات مـــلة، منـــلا املرســـوم رقـــم          - 37

مـن القـا ون اجلنـا ي، الـ  تفـرا مبقت ـاها عقوبـة         27، الذ  ع،ـدلح )أ( املـادة   23-2013
ماد،دة على ارتكاب جر ة الكراهية أو االردراء على أسا  اجلنس أو  ـوي اجلـنس أو الـدين    
أو األم  الول  أو اال تماء للسكان األمليني أو االحندار مـن أمـ  أفريقـي أو امليـ  اجلنسـي      

اجلنسـا ية أو السـن أو احلالـة الزواجيـة أو االيـديولوجيا أو ااراء السياسـية لل ـحية          اهلوية أو
، ال  تنع على جر ة التمييز وتاد،د العقوبات يف احلـاالت الـ  يثبـت فيلـا     321املادة  )ب(

ألــف  - 321أن اجلـرم ارتكبــه مسـؤول أو موظــف عمــومي لـدى أدا ــه واجباتـه  ) ( املــادة     
كم على أ  شخع ترا، علنًا أو من خبل وسا س انعبم أو الناـر علـى   ال  تق ي باحل

اجلملور، على التمييز أو الكراهية أو االردراء أو االضالاد أو أ  شـك  مـن أشـكال العنـف     
أو االعتداء ضد شخع أو ياعة أو يعية أو مؤسسة أو شررة أو منامة غري وكوميـة أل   

 .  321دة سبا من األسباب احملَّددة يف املا
وي الع ورير الدولة لاؤون الثقافة والفنون والرياضة باملسؤولية عن الناـاط الثقـايف    - 38

والف  فيما يتعلق بوضع وتنفيذ وتقييم السياسات املتعلقة بالبح  يف التقاليد الثقافيـة و اـرها   
 وتعليم الفنون وحتديد تراث األمة الثقايف ووفاه و:ايته.  

ام باـلر التـراث األفريقـي تقـديرًا نسـلام لوا ـف السـود يف التمـع         وُيحتفى رـ  عـ   - 39
اهلندوراســي علــى مــر تارخيــه. ويع،ــد مررــز الســكان األمــليني للتــدريا علــى احلــر  مبــادرة  

 لتعزيز التدريا التق  للسكان األمليني باملناقة الغربية من البلد.
حتسـني التعـاي  املدرسـي    ”الدراسـي رـان    2015وأفادت هندورا  بأن شعار عـام   - 40

ــاي  االجتمــاعي   ــأثري يف التع ــني ييــع       “للت ــوي والتســامح ب ــز للتن ــدًا أمهيــة وجــود و،ي ، مؤر
 األلرا  املعنية يف العملية التعليمية.  

 
 ىليااليا  

من الدستور املتعلقة باقامة عبقـات فعالـة بـني الدولـة والاوا ـف الدينيـة،        8ىلن املادة  - 41
ين، وال سيما فيما يتعلق باألفراد واجلمعيات واملنامـات الدينيـة. ولـيس    تكف  :اية ورية الد
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مـن الدسـتور علـى احلـق يف وريـة الـدين        9هناك دين راـي للدولـة يف ىليااليـا، وتـنع، املـادة      
 والعقيدة.  

وأفادت ىليااليا بأن الاوا ف الدينية تتمتع دون ات،فان باملعاملـة  فسـلا الـ  يتمتـع فـا       - 42
وا ف وأن عدم وجود اتفان ال يؤثر علـى قـدرة أ  ياعـة دينيـة علـى أداء شـعا رها       سا ر الا

، ماحنـة  289/1930حب،رية. وقد ألغت احملكمة الدستورية ما ينع عليـه املرسـوم امللكـي رقـم     
(. وعليـه، فـان   59/58قـرار رقـم   ىلذ ا مبوجا مرسوم مـن ر ـيس الدولـة بفـتح موقـع ديـ  )ال      

الاوا ـف الدينيــة الــ  ّ توقدــع أ  اتفــان مــع الدولــة  كنــلا أن تالــا مــن الدولــة متويــ  بنــاء  
ــم     ــرار احملكمــة الدســتورية رق ــة وجتليزهــا )ق ــع ديني (، مــادام قبــد الاا فــة  195/1993مواق

 63/2016الدينية  ابع من شريعتلا ومااهرها العامة السابقة. وقد مدر مؤخرًا احلكـم رقـم   
)ملبـارد (،   2/2015للمحكمة الدستورية باأن املاروعية الدستورية للقا ون انقليمي رقـم  

د جم،ـددًاح )أ( أن ىليااليـا تعتــر  حبريـة الـدين والتعدديـة الاا فيـة  )ب( أن املمارســة       الـذ  أردـ  
احلرة للعبادة جا ا أساسي من جوا ـا وريـة الـدين املقددمـة علـى قـدم املسـاواة لكـ  النـا           
ولك  الاوا ف الدينية، بغ  النار عن ىلبرام اتفـان مـع الدولـة  ) ( أن ىل اـاء وفـتح أمـارن       

 من الدستور وال يتالبان ىلبرام أ  اتفان.   19ة دمي،ان مبوجا املادة جديدة للعباد
ــز الــدي  والتح،يــز التمعــي، وال ســيما ضــد      - 43 ومــن أجــ  مكافحــة رــ  أشــكال التميي

الاــا فتني اليلوديــة وانســبمية، توامــ  احلكومــة القيــام، ضــمن مــا تقــوم بــه، باست ــافة           
ويوامـ  املسـؤولون الـدينيون واحلكوميـون تاـجيع       اجتماعات للتوعية بـاحلوار بـني األديـان.   

التفاهم. وهناك  قاش دا ـر وـول مـا ىلذا رـان للمـرأة املسـلمة وريـة ارتـداء اومـار يف العلـن.           
د الـذ  اعتمـد يف سـبعينات القـرن املاضـي، ُيحاـر علـى األفـرا         152/75ووفقًا للقا ون رقـم  

 ىلخفاء هويتلم، وذلك ألسباب تتعلق بالناام العام.
وتعمــ  هيئــات شــت علــى تعزيــز و:ايــة احلريــة الدينيــة يف ىليااليــا، مثــ  مكتـــا            - 44

الدراسات والعبقات املؤسسية التابع لر اسة جملس الورراء، واملكتا الـول  ملكافحـة التمييـز    
 العنبر  ومرمد األمن ملكافحة أعمال التمييز.

وبالنار ىل  التاـورات األخـرية، أشـارت ىليااليـا ىل  توقيـع اتفـان مـع املعلـد البـوذ            - 45
مـن الدسـتور. وقـد أقـر      8، وفقا للمـادة  2015وزيران/يو يه  27انياا  سورا غارا  يف 

جملس الايوخ ماروي القا ون املتعلق باملوافقة على االتفان، وهـو معـروا اان علـى جملـس     
ــارت  ــا أشـ ــواب. رمـ ــد    النـ ــتررة لتجديـ ــة املاـ ــاء اللجنـ ــا  ”ىل  ىل اـ ــف “ 21اجلنـ يف متحـ

ــاو، – أوشــفيتز ــدو       بريرين ــوم ال ــد ذ  البــلة. ومبناســبة الي وىل اــاء املعــرا انياــا  اجلدي
، مبوجــا القــرار رقــم 2016رــا ون الثاين/ينــاير  27نويــاء ذرــرى ضــحايا درقــة اليلــود ) 

http://undocs.org/ar/A/RES/289/193
http://undocs.org/ar/A/RES/59/58
http://undocs.org/ar/A/RES/159/199
http://undocs.org/ar/A/RES/63/201
http://undocs.org/ar/A/RES/152/75
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د الاوا ـف اليلوديـة انيااليـة، بتناـيم     (، قامت ر اسة جملـس الـورراء، مـع احتـا    211/2000
معــاداة الســامية، وخاــية االخــتب ، والتحــري  علــى الكراهيــةح   ”ما ــدة مســتديرة بعنــوان  

 “.األمس واليوم
 

 املكسيك
يعتر  الدستور باحلق يف ورية الدين وي ـع تـدابري للحمايـة مـن التمييـز علـى أسـس         - 46

تعـدي  القـا ون االحتـاد  ملنـع التمييـز والق ـاء عليـه        ، ر 2014منلا العقا د الدينية. ويف عام 
من أج  توسيع  اان احلق يف ضما ات عدم التمييز، مبا يف ذلك يف عمليـة تقـدا الاـكاوى،    
وتوســيع تــدابري املســاواة، وتعزيــز التزامــات الســلاات احلكوميــة، وتنويــع تــدابري اال تبــا .    

ل التمييـز، وتعزيـز التكـافؤ يف الفـرص     وينع القا ون علـى أوكـام ملنـع واستئبـال رـ  أشـكا      
واملعاملة. رما يووِّد انجراءات املناه ة ألعمال التمييز من قبـ  السـلاات واألفـراد، ىلضـافة     

 ىل  ىلرساء تدابري ملعاجلة األضرار املتكبدة.
ــرة       - 47 ــامج الــول  للمســاواة وعــدم التمييــز للفت ــز الل  ــع التميي ــول  ملن وأ اــأ اللــس ال

الـــذ  يســـند مســـؤوليات دـــددة ىل  ورـــاالت شـــت تابعـــة لـــادارة العامـــة   2014-2018
االحتاديـــة للتحقـــق مـــن القواعـــد واملمارســـات وتعزيزهـــا ســـعيا ىل  دـــو األوكـــام التنايميـــة  
وانجراءات اندارية ال  تاجع على املمارسات التمييزية أو تتسـامح معلـا. وتفيـد املكسـيك     

تاـم  ىلعـداد و اـر معـار  باـأن التنـوي الـدي  والثقـايف          للل ـامج   5-5بأن االستراتيجية 
ــة الســا دة يف الناــام التعليمــي الــول        وتعزيــز األ اــاة البديلــة للممارســات الثقافيــة والديني
وتعزيــز التنســيق مــع وبــني احلررــات واجلمعيــات الدينيــة الــ  تاــجع ممارســات التســامح           

تمعيــة لــدى املنامــات االجتماعيــة ملكافحــة  واالوتــرام وثقافــة الســبم  وتاــجيع املاــاريع ال 
ــاداة الســـامية ورراهيـــة انســـبم     التعب،ـــا الثقـــايف وانقليمـــي والـــدي   وىلذرـــاء الـــوعي مبعـ

 ومكافحتلما.
ــادة    - 48 ــة يف دور العبـ ــام الدســـتورية والقا و يـ ــة االمتثـــال للوكـ وتراقـــا ورارة الداخليـ

. وتقــوم بتعزيـز الدولــة العلما يــة والــدفاي  العامـة، والكنــا س، واجلماعــات واجلمعيـات الدينيــة  
 عنلا، وتدعم تنوُّي التعابري الدينية رجزء من انقرار مبمارسة احلر،ية الدينية.

ــام  - 49 ــة تاــبيك       2014ويف ع ــاجراء :ل ــا ب ــس أوروب ــة جمل ــول  جترب ــس ال ــق الل ، لب
، مبـا يناسـا ظـرو  البلـد، وأقـام :لـة       “وررة ال واـاب الكراهيـة  ”اجتماعية، وهي :لة 

)التمييــز ال تــد،د ا(، مســتخدمة :ــبت اجتماعيــة وعمليــات “ شــباب بــب بااقــات متي،ــزهم”
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جمتمعية على شبكة ان تر ت لتوجيه الاباب ملكافحة خااب الكراهيـة علـى شـبكة ان تر ـت     
 وخارجلا.

ملختلــف الكنــا س املســيحية ، أ اــف فريــق متنــوي دينيــًا ضــم ممــثلني  2011ويف عــام  - 50
)الكاثوليكيــة واملعمدا يــة واأل غليكيــة واملاــيخي،ة واليئيــة )الســبتية( ويســوي  ــور العـــاّ(،         
والاوا ــف اليلوديــة وانســبمية والبوذيــة واحلررــات الدينيــة اجلديــدة، مــن قبيــ  الســيا توجليا  

لـس الـول  ملناقاـة والـة     )العلمولوجيا(. وجيتمع هذا الفريـق رـ  ثبثـة أشـلر يف مكاتـا ال     
 التمييز الدي  واختاذ ىلجراءات ماتررة.

ىلسـلام الــدين يف عــدم  ”، قــام اللـس الــول  بتناــيم منتـدى بعنــوان   2015ويف عـام   - 51
استلد  تاـجيع احلـوار بـني اجلمعيـات الدينيـة مـن خـبل اندمـا  وعـدم التمييـز.           “ التمييز

م املعمدا يــة، والكنيســة األ غليكيــة، ومــن    وشــارك يف املنتــدى متكلمــون مــن رنيســة شــالو     
الاوا ف اليلودية وانسبمية والبوذيـة. ويف أعقـاب اهلجمـات الـ  وقعـت يف بـاريس يف عـام        

ــة انســبمية يف         2015 ــع أع ــاء الاا ف ــارب خــاص م ــول  ىل  ىلجــراء تق ــس ال ــد الل ، عم
يف الاــواري. وتفيــد املكســيك، الــذين تعرضــوا للــلجوم يف وســا س انعــبم واهلجــوم البــدين  

املكسيك بأن هذه الاا فة قد ُدعمت مباورة دعت ىل  عقد مـؤمتر مـحفي يف مررـز البحـ      
والتعليم يف امليدان االقتباد ، وذلك ببيان على موقـع اللـس الـول  علـى شـبكة ان تر ـت،       

يف  2016من خبل احلوار املستمر. وُعقد أول مؤمتر للمسلمات البتينيـات يف شـباط/فلاير   
 مدينة املكسيك.

 
 اجلب  األسود

أفادت دولة اجلب  األسود أن ورارة وقون ان سان ووقـون األقليـات ّ تسـج  أ      - 52
واالت جرت يف العلن من التعبا أو القولبة السلبية أو الومم أو التمييز أو التحري  علـى  

. وُتبـذل  2016عـام   العنف وممارسته ضد األشخاص على أسا  الدين أو العقيـدة منـذ بدايـة   
أقبى اجللود للتمكني مـن ممارسـة احلقـون الدسـتورية وأعلـى املسـتويات الدوليـة مـن جا ـا          
الاوا ف الدينية حبي  تكون والة احلرية الدينية، وفقًا لتقيـيم اجلبـ  األسـود، عاليـة املسـتوى.      

ون واــر التمييــز علمــًا بــأن الدســتور والقــا ون املعــ  بــاملررز الــدي  للاوا ــف الدينيــة، وقــا    
والقا ون اجلنا ي، حتار وتعاقا على أ  شك  مـن أشـكال الكراهيـة والتعب،ـا أو احلـ  أو      
التحري  عليه، ف ـب عـن التمييـز املباشـر أو غـري املباشـر بسـبا العـرن أو اللـون أو اللغـة أو           

 ا.الدين أو األم  الول  أو االجتماعي أو الع وية يف أقلية ولنية أو اال تماء ىلليل
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وأفادت دولة اجلب  األسود بأن السلاات الولنية املختبـة تقـوم، عمليـا، وعلـى حنـو       - 53
فعال بتنفيـذ أوكـام الدسـتور والقـوا ني املتعلقـة بـاوترام وريـة الـدين وواـر التمييـز والعنـف            
بسبا الدين. وجير  العم  على اعتماد القا ون اجلديد املع  حبريـة الـدين الـذ  يـنع، وفقـا      

املعايري الدولية والناام القا وين للجب  األسود، على وار ييـع أشـكال التمييـز املباشـر      ألعلى
أو غــري املباشــر علــى أســا  العقيــدة الدينيــة أو ىلظلــار تلــك العقا ــد، وواــر التحــري  علــى    

 الكراهية والتعب،ا.
ة للتعلـيم  وقد أعدت الورارة خاة لتنفيذ هذا انلار القـا وين، مبـا يف ذلـك اسـتراتيجي     - 54

وتاجيع السلوك املناه  للتمييز عن لريـق وسـا س انعـبم. وُتعقـد سـنويا ولقـات دراسـية        
ــة املد يــة واملســؤولني الق ــا يني           ــة مــن التمييــز ملــوظفي اودم ــات عمــ  باــأن احلماي وولق

 وموظفي اهليئات واملنامات املستقلة، ف ب عن موظفي اندارات احمللية.
ــام    - 55 ــن ع ــدة م ــام  2011ويف امل ــن احلمــبت    2015ىل  ع ــددا م ــورارة ع ــت ال ، أللق

السنوية املعنية حبار التمييز من خبل وسا   انعبم، وأدخلت وقوقا ي منلا القـا ون. وقـد   
 ررزت احلمبت على اوترام التنوُّي ورف  التمييز وقبول التنوُّي.

 
 ُعمان
وقـــا  والاـــؤون الدينيـــة ذرـــرت ُعمـــان أ ـــه فيمـــا يتعلـــق بـــالتعليم، فـــان ورارة األ  - 56
على التربية الدينية يف املدار ، وىلن را ت ُتستاـار باـأن املنـلج الدراسـي الـدي .      تار   ال

  ىلن اولاء الذين يكتبـون املنـلج ويراجعو ـه يقومـون بـذلك مـراعني املعـايري الدوليـة حلقـون          
نــلج مــنح آيــات مــن ان ســان والتســامح واالعتــدال والتعــاي  الــول  بــني النــا . ويتــألف امل 

القرآن الكرا عن التعاون علـى الـل، واالعتـرا  باألديـان األخـرى يف الكتـاب الكـرا  وأمثلـة         
علــى عمــا يني يف الــولن وخارجــه يقــد،رون رــ  التقــدير عــدم التمييــز علــى أســا  العــرن أو   

 الدين  وجتارب ىلسبمية وديثة ياارك فيلا عما يون ومسلمون.
تعليم اجلامعي، تتعاون رلية العلوم الارعية مع جامعة األرهر يف مبـر  وفيما يتعلق بال - 57

على رتابة مناهج دراسية تقوم على أسا  عدم التمييز ومناه ة العنبـرية وت ـم فبـب عـن     
أديـان العـاّ. وهنـاك بـرامج للتبـادل الدراسـي وىلجـراء دراسـات يف اوـار  بـني اجلامعــات يف           

 ُعمان وعلى البعيد الدو .
وتفيد ُعمان بأ ه برعايـة ورارة األوقـا  والاـؤون الدينيـة ُيقـددم لـ ال  مـن األ مـة          - 58

توجيلًا أسبوعيًا باأن الـوع  الـدي  علـى أسـا  انسـبم الوسـاي، يأخـذ يف االعتبـار ثقافـة          
التمع والبيئة واألوـداث اجلاريـة، فـد  اهلدايـة ىل  البـراط املسـتقيم دون حتـري  أو ىلثـارة         
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د أدى هذا اجللد ىل  حتسُّن، جتلدى يف ريادة عـدد الوع،ـاظ ذو  التـدريا الراـي علـى      هلم. وق
، بالقـاء  2015مدى العقود الثبثة املاضية. رـذلك، قـام املفـ  العـام لسـلانة عمـان، يف عـام        

خابة دينيـة عـن ثقافـة الوسـاية، ومكافحـة التاـر  العنيـف والتمييـز والتعب،ـا، مبـا يف            15
ــدعوة ىل   ــك ال ــد        ذل ــاء يف البل ــان أن العلم ــادت ُعم ــلم. وأف ــني الباــر وانخــاء بين املســاواة ب

تااوروا باأن تلك اواا مع علماء آخـرين يف اولـيج واملناقـة العربيـة. وهنـاك شـعور، يف       
 ظ  أعمال التار،  العنيف، باحلاجة ىل  مزيد من التعاون.

وسـنوية. وأشـارت عمـان ىل     وتقوم الورارة بتنايم مؤمترات وولقات علميـة شـلرية    - 59
، الــ  ت ــم مقــاالت علميــة وثقافيــة ومعلومــات عــن جلــود “جملــة التســامح”جملدتــلا املســماة 

مكافحـة التعبـا والتمييـز، وا تقـاد التاـر،  باســم الـدين، وتاـجيع قـيم التسـامح والتــراوم          
جملـة  ”رورة يف للاباب باملااررة انجيابية يف املسا   املـذ “ الابيبة”والتعاي . وتسمح جملة 

 “.التسامح
 

 بارستان
أفــادت احلكومــة بأرــا  فــذت بــرامج وماــاريع شــت لتعزيــز الو ــام يف البلــد، وأن           - 60

وكومات املقالعات قد اختذت خاوات ملزيد مـن تعزيـز وقـون ييـع موالنيلـا وأن العديـد       
ية واملـؤمترات  من الورارات االحتاديـة واهليئـات احلكوميـة قـد عقـد عـددًا مـن احللقـات الدراسـ         

 واالجتماعات االستاارية.
التعـاي  مـع التنـوُّيح وـوار بـني      ”وُعقد مؤمتر ول  باأن الو ام بني األديـان بعنـوان    - 61

ــات   ــني الثقاف ــان وب ــن  “ األدي ــدة م ــباط/فلاير  22ىل   20يف امل ــر   2013ش ــد وري ــد عق . وق
مـن رـ  املـذاها انسـبمية      الاؤون الدينية والو ام بني األديان مؤخرا اجتماعات مـع فقلـاء  

يف رراتاــي، وىلســبم أبــاد، والهــور، وبياــاور، ورويتــا للتومــ  ىل  أرضــية ماــتررة ملدو ــة 
ماتررة لقواعد السلوك. وُعقدت مؤمترات للو ام بـني األديـان يف ييـع املقـار باملقالعـات يف      

اء املســلمني ، وأ اــئت جلــان دليــة للو ــام بــن األديــان. وأقــيم جملــس ولــ  لعلمــ  2015عــام 
 للحفاظ على الو ام الاا في يف البلد.

رما أفادت بارستان باختاذ تدابري أمنية دسدنة فيما يتعلـق باملناسـبات الدينيـة وأمـارن      - 62
العبادة، ومااريع انسكان، واملرافق البحية، والتحسينات التعليميـة، ومـنح املعو ـة لاوا ـف     

تدريا يف جمال تعلـيم وقـون ان سـان للكليـات العسـكرية      معينة من األقليات. هذا، وُيقددم ال
 والارلية واملوظفني العموميني.
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وأفـادت بارســتان بــأن تاــكي  اللجنــة الولنيــة املعنيــة باألقلديــات  واختبامــاهتا الــ    - 63
وضـع   ، تاـم ، فيمـا تاـم ،ح )أ(   2015جرى تنقيحلا واملوقفة عليلا و ارها يف أيار/مـايو  

باأن الو ام بني األديـان الرتاـا  لـرن لتحقيـق السـبم واألمـن  )ب( الناـر        سياسة ولنية 
يف القوا ني، والتعليمات التنفيذية، وأوامر وممارسات اندارات والورـاالت احلكوميـة الـ  قـد     
تكون متييزية جتاه األقليات  ) ( تقدا توميات ىل  احلكومة لكفالة مااررة أع اء لوا ـف  

ملــة وفعالــة يف ييــع جوا ــا احليــاة الولنيــة  )د( ضــمان احلفــاظ علــى  األقليــات ماــاررة را
الكنا س، واألضروة، واهليار ، ومعابـد السـيو وغريهـا مـن دور العبـادة لاوا ـف األقليـات،        

 واالعتناء فا وأدا لا وظا فلا راملة.
ــة. ور واــر         - 64 ــة ضــد خاــاب الكراهي ــا اختــذت ىلجــراءات قوي ــة أر وذرــرت احلكوم

مكلات البوت لاثناء عن خااب الكراهية، وجير  القـب  علـى املخـالفني. رمـا     استخدام 
أن وسا س انعبم انلكتروين يناملا قـا ون اهليئـة البارسـتا ية لتناـيم وسـا س انعـبم، لعـام        

، الـذ  يـنع   20يف البنـد   2007)البند الثال  عار(، الـذ  ر تعزيـزه بتعـدي  عـام      2002
 على ما يليح
ــز    ال تت ــم   ــف أو انرهــاب أو التميي ــات وال تاــجع العن ــلامج وانعب  ن ال

ــة،       ــرد، أو الكراهيـ ــر، ، أو التمـ ــة، أو التاـ ــدي ، أو الاا فيـ ــ  أو الـ ــي أو انثـ العرقـ
انباوية، أو اوبعة، أو االبتذال أو غري ذلك من املواد ال  تنبو عن معـايري اللياقـة    أو

 ( و )د( و )هـــ( يف تراخيبــلا بــ د أ  بــرامج املقبولــة عامــًة. هــذا، وحتاــر البنــود )
تت من أ  تعليـق مقـذي ضـد أ  فـرد أو ياعـة أو لبقـة مـن األفـراد أو  يـ  أو قـد           

أو اللغـو    يعرضلم للكراهيـة أو لـبردراء بسـبا العـرن أو الابقـة أو األمـ  انثـ        
 الول  أو اللون أو الدين أو الاا فة.  

ــق مبمارســة        - 65 ــا يتعل ــون املتســاوية فيم ــة الدســتورية واحلق وىلضــافة ىل  ضــما ات احلماي
الاعا ر الدينية، ُيعن الفب  اوامس عار من قا ون العقوبات باجلرا م املتعلقة بالدين. وتفيـد  
احلكومة بأرـا اختـذت خاـوات تاـريعية ل ـمان وقـون األقليـات، مبـا يف ذلـك قـا ون روا            

ــدو  ) ــدي ( روا  املســيحني )  (، 2016اهلن ــا ون )تع ــدي ( لــبن   2014وق ــا ون )تع (، وق
ــات )    2014املســيحيني ) ــف األقلي ــة ممتلكــات لوا  ــل وتوحلــوا حلماي ــا ون خي ( 2014(، وق

 (.  2014وقا ون خيل وتوحلوا للتبر  يف ممتلكات اهلندو  )
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 بريو  
رديـًا وياعيـًا، وحتاـر    ( مـن دسـتور بـريو حبريـة الـدين وال ـمري ف      3) 2تعتر  املـادة   - 66

االضـالاد بســبا األفكـار والعقا ــد والـرأ . ووريــة الــدين هـي وــق لكـ  األفــراد، والتمييــز      
 بسبا الدين  ث  فئة من التمييز يف الدستور الذ  جيس،د مبدأ عدم التمييز واملساواة الدينية.  

ة مزايـا معينـة. وقـد    وهناك اتفان بني الكرسي الرسو  وبريو  نح الكنيسة الكاثوليكي - 67
أ اأت الدولة آلية مؤسسية ذات عبقـة بالكنيسـة وسـا ر الاوا ـف الدينيـة. وتفيـد بـريو بأرـا         
ببدد اختاذ تدابري تاريعية ملزيد مـن التوس،ـع يف احلـق يف احلريـة الدينيـة، مبـا يف ذلـك القـوا ني         

 ار.  املنامة لتوريع اهلبات الواردة من اوار  وقا ون ال را ا على انجي
وهناك آليات تعاو ية وبوص الاوا ـف الدينيـة لتقـدا الـدعم الـبرم ملنـع ال اعـات،         - 68

قــادة للســبم االجتمــاعي ”وللعمــ ، واندمــا ، والتوعيــة لوســا س انعــبم. وتعكــف مبــادرة 
، علـى ىلعـداد تـدريا للمـوظفني العمـوميني واملعلمـني       2015، ال  اختـذت يف عـام   “والعدالة

أمـني املاـاّ. وللبـت مـؤخرًا لوا ـف دينيـة يف بـريو مـن الدولـة التـدخ،  فيمـا قـد             والاباب و
( مـن اـات متييزيـة تـؤثر     10/2011ياوب قا و ًا منتارًا س نُّه وتنايمًا )املرسوم السامي رقم 
اال تر ـت، ترعاهـا ورارة العـدل ووقـون     يف احلرية الدينية. وهناك مااورة جتر  علـى شـبكة   

 ان سان، ياارك فيلا العديد من األشخاص.  
مســـحًا ولنيـــًا ملفلـــوم وقـــون ان ســـان، وال ســـيما  2013وأجـــرت بـــريو يف عـــام  - 69
يف املا ـة مـن اليـبني أن التمييـز موجـود. وعلـى        81يتعلق باملساواة وعدم التمييـز، أعلـن    فيما

ملسا   املتعلقة باحلريـة الدينيـة، وعلـى وـني أن احلكومـة ذرـرت أن       وني أن املسح ّ يام  ا
سكان بريو ال يبدو أرم يـرون يف احلريـة الدينيـة ماـكلة، تفيـد التقـارير بـأن هنـاك واجـة ىل           

 املزيد من الدراسة يف هذا الاأن.  
ــادة   - 70 ــنع امل ــًة،       316وت ــف، عام ــى العن ــى أن التحــري  عل ــات عل ــا ون العقوب ــن ق م
 من القا ون.   323د التمييز يعدان جر ة مبوجا املادة ومتجي
 

 قار  
( لعــام 20ىلن مررــز الدووــة الــدو  حلــوار األديــان، املناــأ باملرســوم األمــري  رقــم )   - 71

ــة ملواجلــة       2010 ــيم الديني ــ  الق ــان وتفعي ــني األدي ــة احلــوار ب ــز ثقاف ، يلــد  ىل  دعــم وتعزي
والــدور الر يســي للمررــز هــو  اــر الثقافــة وقبــول    املاــكبت واملســا   الــ  هتــم ان ســا ية. 

 ااخرين والتعاي  السلمي بني أتباي األديان من خبل احلوار.  

http://undocs.org/ar/A/RES/10/201
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ويتــيح املررــز للعلمــاء ولرجــال الــدين املســيحي الفــرص لتقــدا قبــع توذجيــة مــن    - 72
رتبـــلم املقدســـة ملواجلـــة التحـــديات املاثلـــة. وُيـــدعى رجـــال الـــدين املســـيحي واملســـؤولون  

لكنسيون يف الدووة ىل  ىلسداء املاورة ىل  املررز باأن ريفية حتسني التوام  بـني املـوالنني   ا
القاــريني واملقــيمني غــري القاــريني. رمــا يعقــد املررــز با تاــام ولقــات عمــ  نتاوــة الفــرص  
للمقيمني غري القاـريني للتعـبري عـن شـواغللم فيمـا يتعلـق برفـاهلم. وُتـدعى وسـا س انعـبم           

ىل  الكتابـة وــول هـذه الاـواغ ، وجيــر  ىلبـب  احلكومـة عــن أ  مسـا   خاـرية هتــم        احملليـة  
املغتربني يف قار. ويقوم املررز سنويًا بتكرا من يعياون يف قار ويسـلمون ىلسـلامًا رـبريًا يف    
الو ام بني األديان والبداقة. رما قام املررز باست افة مـؤمتر الدووـة السـنو  حلـوار األديـان      

ــدعم مــن ورارة الاــؤون      علــى مــدى ال  ــة أمــري قاــر، وب ــن  عاــرة املاضــية برعاي ســنوات االث
، ورـان  2016من شـباط/فلاير   17و  16اوارجية. وقد عقد آخر هذه املؤمترات يف يومي 

رمـا ياـارك املررـز يف    “. األمـن الرووـي والفكـر  يف ضـوء التعـاليم الدينيـة      ”موضوعه هـو  
ت رـرة القـدم، والـلامج انذاعيـة، ومعـارا الكتـا،       دعم وتنايم منتديات الاباب، ومباريا
 واأل ااة الثقافية واألدبية يف الدووة.  

 70/157وفيما يتعلق بالنقاة ) ( من خاـة العمـ  الـواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة        - 73
وبنـاء ويف جـو يسـوده االوتـرام، واحلـوار بـني       التسليم بأن مناقاة األفكار على حنـو مـريح   ”

علـى البـعيد احمللـي والـول  واالقليمـي والـدو   كـن أن        األديان والعقا د الدينية والثقافـات  
، “يكـــون هلمـــا دور ىلجيـــاة يف مكافحـــة الكراهيـــة الدينيـــة والتحـــري  والعنـــف الـــدينيني        

اسـانبول يف الدووـة يـومي     ()مساراحلكومة واملررز باست افة االجتماي الرابع لعملية  قامت
الدينيـة مـن خـبل التعـاون     ، مع الترريز على النـلوا باحلريـة   2015آذار/مار   25 و 24

بني األديان. وقد ضم االجتمـاي خـلاء احلـوار بـني األديـان وخـلاء وكـوميني، ممـا أسـلم يف          
  .تاكي  شرارات تعاو ية بني احلكومة والتمع املدين لتعزيز تلك األهدا

 
 روما يا  

تـدعم أما ـة الدولـة للاـؤون الدينيـة وتاـجع ماـاررة املنامـات الدينيـة يف روما يــا،           - 74
ــا، وعــددها      وال ــر  ف ــة املعت ــات الديني ــان واجلمعي ــام،   18ســيما األدي ــة البــاحل الع ، يف ىلقام

وتــدعم احلــوار بــني األديــان وبــني الاوا ــف، والســبم والتعــاون. وقامــت باعــداد و اــر جملدــد  
 “.الدولة واألديان يف روما يا”( بعنوان 2015( وان كليزية )2014بالروما ية )

 يا ور يس الورراء وأع اء احلكومة مرارًا قيمـة التعد،ديـة الدينيـة    وقد أردد ر يس روما - 75
ــا          ــة يف روما ي ــف الديني ــثلني لاــت الاوا  ــدين املم ــار رجــال ال ــون بكب ــم يلتق ــا، وه يف روما ي

 ويبعثون برسا   للتلنئة مبناسبة األعياد الدينية امللمة.  

http://undocs.org/ar/A/RES/70/157
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، وامــلت أما ــة الدولــة للاــؤون الدينيــة عــرا الــدعم املــا ، عنــد    2015ويف عــام  - 76
للبه، مبا يام  الاوا ف االسبمية واليلوديـة، لبنـاء أو جتديـد دور العبـادة ولـلامج املسـاعدة       
االجتماعية، ف ـًب عـن تناـيم فعاليـات عامـة )مـن قبيـ  املـؤمترات والنـدوات واالجتماعـات(           

ا. رما تلتقي با تاام بكبار رجال األديان واجلمعيـات الدينيـة املعتـر  فـا،     للديان املعتر  ف
 وتنام مااورات متواترة مع ممثليلا باأن املسا   ذات االهتمام املاترك.  

، عرضـت احلكومـة تـأجري قاعـة أرا، باـروط دـد،دة، لبنـاء        2015ويف أيار/ مايو  - 77
د اختذت أما ة الدولـة للاـؤون الدينيـة، الـ      مسجد جديد لاا فة املسلمني يف بوخارست. وق

توسات لتـأجري قاعـة األرا، خاـوات فع،الـة لوضـع هـذا التقريـر يف سـيان انلـار القـا وين           
احلا  ال امن للحرية الدينية. و ارًا ىل  أن هذه املسألة قد أثارت اهتمام وسـا س انعـبم ممـا    

أما ـة الدولـة للاـؤون انسـبمية خاـوات      يلدد باثارة مااعر معادية للمسلمني، فقد اختـذت  
ملنع مث  تلك االجتاهات واحلد، منلا. رما يو  اهتمـام خـاص لتنميـة العبقـات مـع املنامـات       

 غري احلكومية انسبمية الناشاة يف روما يا.  
وقدمت أما ة الدولة للاؤون الدينية مقتروـًا ىل  احلكومـة بادخـال جـزاءات واضـحة       - 78

وبــات علــى  اــر الرســا   املتارفــة والتحــري  علــى الكراهيــة الدينيــة. وجيــر    يف قــا ون العق
 واليًا استعراا هذا املقتر .  

ــع      2013ويف أيلول/ســبتمل  - 79 ــًا م ــة اجتماع ــة للاــؤون الديني ــة الدول ، است ــافت أما 
ممثلني لاـت الاوا ـف الدينيـة باـأن عمليـة تنقـيح الدسـتور،  وقاـت فيـه مقتروـات ملوامـلة            

ــان       التأ ــان والاــرارات بــني األدي ــال األدي ــة وي ــاد الدول ــة، ووي ــة الديني ــة احلري ــى أمهي ــد عل ري
واالهتمامات األخرى للمنامات الدينية الروما يـة يف تعـدي  الدسـتور. وقـد أويـ  مـا تومـ         

 ىلليه االجتماي من  تا ج وتوميات ىل  اللملان.  
ون الدينيــة يف التوقيــع، شــاررت أما ــة الدولــة للاــؤ  2015-2013وخــبل الفتــرة  - 80

ــة      ــة، والكنيســة الكاثوليكي ــيم والكنيســة األرثوذورســية الروما ي فيمــا وقعــت، مــع ورارة التعل
الروما ية والكنيسة انمبوية لروما يا، على بروتوروالت للتعلـيم الـدي  والبهـو  يف  اـام     

 التعليم الروماين.  
مناسـبات عديـدة أمـني الدولـة للاـؤون      واستالدت روما يا ببيا ـات عامـة ألقاهـا يف     - 81

، و ـر أمـني الدولـة العديـد مـن      2015-2013الدينية. وأفادت روما يـا بأرـا خـبل الفتـرة     
الفعاليات الولنية والدولية املتعلقـة بـاملررز التـارخيي للاا فـة اليلوديـة واملسـؤوليات السياسـية        

ــد عرضــ      ــود. وق ــة اليل ــة يف درق ــة الروما ي ــة للدول ــد    واالجتماعي ــد املعب ــ  جتدي ــة متوي ت الدول
 يف بوخارست، الذ  هو معلم ثقايف للاا فة اليلودية يف روما يا.  “ املرجاين”اليلود  
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 االحتاد الروسي  

أعلن االحتاد الروسي أن احلق يف ورية ال مري وورية الدين يكفله الدستور والقـا ون   - 82
وريــة ال ــمري واجلمعيــات الدينيــة  باـــأن 1977أيلول/ســبتمل  26البــادر يف  FL-125رقــم 

مـن الدسـتور،    14وسا ر القوا ني التاريعية. والاابع العلماين لبحتاد الروسي معلـن يف املـادة   
ال  ال  كن مبوجبلا ىلقامة دين راي للدولة أو االلزام بـه. وييـع اجلمعيـات الدينيـة متسـاوية      

 أمام القا ون ومنفبلة عن الدولة.  
حتاد الروسي عملـه يف مكافحـة رـ  أشـكال التادـر ، مبـا فيلـا التعب،ـا         ويوام  اال - 83

والقولبة السلبية والومـم والتمييـز والتحـري  علـى العنـف وممارسـته ضـد األشـخاص بسـبا          
الدين أو العقيدة. وتعاـى أولويـة لتحديـد األسـباب والاـرو  الباعثـة علـى ارتكـاب اجلـرا م          

   وضمان الق اء عليلا يف الوقت املناسا.
رما أفاد بأ ه يف سبي  مكافحة التادر ، جير  تفاع  بـني سـلاات الدولـة واهليئـات      - 84

ــبكات        ــد الاـ ــر  رمـ ــاهري . وجيـ ــبم اجلمـ ــا س انعـ ــه، ووسـ ــع يف عمومـ ــة، والتمـ الرقاب،يـ
 االجتماعية واملناورات انلكترو ية للتحقق من اجلرا م ذات الاابع انرهاة أو املتار .  

ام خــاص للتــدريا امللــ  ملــوظفي ىل فــاذ القــا ون. وتقــوم أراد يــة جلنــة    ويــو  اهتمــ - 85
التحقيق لبحتاد الروسي والكليات انقليمية ملعلد التدريا املتقد،م بتنفيذ بر امج ملـ  ىلضـايف   
معــ  بــالتحقيق يف اجلــرا م املتعلقــة باأل اــاة املتارفــة وانرهابيــة. رمــا جيــر  علــى البــعيد    

 يا مل  خاص يف هذا السيان.  انقليمي تنايم تدر
ــأن التادــر  وانرهــاب ياــكدبن ىلوــدى أعقــد املاــكبت      - 86 وأفــاد االحتــاد الروســي ب

االجتماعية والسياسية،  ارًا الجتاهلما ىل  معاودة الالور يف شت أشكال التعـبري، واسـتخدام   
د النــا  تــأثدرًا مبــا التابيقــات العلميــة والتقنيــة لاعــداد للجــرا م وارتكافــا. والاــباب هــم أش،ــ  

للتادر  وانرهاب مـن آثـار. ومـن بـني األهـدا  الر يسـية للدولـة احلديثـة، مكافحـة ماـاهر           
التادر  وانرهاب، وتاكي   زعـة وسـلوك قـا م علـى التسـامح بـني الاـباب وبلـو  السـبم          

 والتوافق املدين يف التمع.  
 

 اململكة العربية السعودية  
عربيـة السـعودية بـأن قوا ينـلا وأ امتـلا جتسـد مبـدأ املسـاواة وواـر          أفادت اململكة ال - 87

التمييز بك  أشكاله. رما أفادت بأ ه على وني أن أغلبية الاعا يف اململكة تـدين بانسـبم،   
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فان ورية الدين مكفولة لغري املسلمني يف الناام األساسي )الدستور(، وحتدـرم الاـريعة اهلجـوم    
  ذلك تاسا عليه.على األديان ومن يتورط يف

رما أفادت اململكة العربية السعودية أرا تاالـا التمـع الـدو  دا مـًا بارـاء التاـلري        - 88
باألديــان، وُياــر  ىلجــراء وــوار بــني ممارســي هــذه األديــان واملنــتمني لثقافــات خمتلفــة، برعايــة  

اململكة العديد مـن  امللك، بومفه أف   لريقة لوضع راية لتلك املمارسات. هذا، وُيوجد يف 
ــذا         ــؤمترات يف ه ــن امل ــد م ــد العدي ــدي  وُعق ــدان احلــوار ال ــوم يف مي رراســي األســتاذية يف العل
املوضوي. وأشارت اململكة ىل  ىل ااء مررز امللك عبد اهلل بن عبد العزيـز الـدو  للحـوار بـني     

لتعـــاي  فــد  تعزيـــز التفــاهم وا   2012األديــان والثقافـــات الــذ  أ اـــف يف فيينــا يف عـــام    
 والتسامح بني النا  من خبل احلوار.  

وأضافت اململكة العربية السعودية أرا أ اأت مررزًا للحوار بـني املـذاها االسـبمية     - 89
 مــن القــرار ىل ”يف الريــاا وأن االجتمــاي اوــامس لعمليــة )مســار( اســانبول حتــت شــعارح   

. 2015، قد عقد يف جـدة يف عـام   “16/18ح تعزيز تنفيذ قرار جملس وقون ان سان التنفيذ
مجامعة  ايف العربية للعلوم األمنيـة   2015وأفادت أي ًا بأن مؤمترًا دينيًا ُعقد يف  يسان/أبري  

للناـــر يف دور املدرســـة يف مكافحـــة انرهـــاب والتادـــر ، وتعزيـــز االعتـــدال ووضـــع ر يـــة  
 للمستقب .  

وأفــادت اململكــة العربيــة الســعودية أن وريــة التعــبري ال تــدها ســوى مــا تــنع عليــه      - 90
مـن الدسـتور    39قوا ني اململكة، ال  هي متوافقة مع املعايري الدولية حلقـون ان سـان. فاملـادة    

وأن تكـون  “ بالكلمـة الايبـة  ” تنع على التزام وسا   انعبم والناـر وييـع وسـا   التعـبري    
وتكفـ   ية، وتار ما يؤد  ىل  الفتنة واال قسام ويسيء ىل  ررامة اال سان ووقوقه. قوة ىلجياب
مـن  اـام املابوعـات والناـر، وريـة       8من السياسة االعبمية للس الورراء واملادة  26املادة 

 التعبري يف  اان القوا ني الولنية والاريعة.  
سـنوات   3مـدة ال تقـ  عـن     علـى السـجن   2014لعـام   44وينع األمر امللكي رقم  - 91

سنة، للقيام بأعمال ىلرهابية  وُيعتل اال تمـاء للجماعـات أو املنامـات الدينيـة      40وال تتجاور 
ــي         ــى البــعيد انقليم ــة الســعودية أو عل ــة العربي ــًا يف اململك ــًب ىلرهابي ــة عم ــة املتارف أو الفكري

املـــاد  أو املعنـــو    الـــدو   وتبن،ـــي الفكـــر انرهـــاة أو تقـــدا أ  مـــن أشـــكال الـــدعم   أو
والتحري  على شيء من ذلك أو التاجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأ  لريقـة.  

 وقد قبد فذا األمر تدعيم وتعزيز انلار التنايمي للمن الول .  

http://undocs.org/ar/A/RES/16/18
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وجلنــة وقــون ان ســان الســعودية مكلفــة بأ اــاة التوعيــة والتــدريا وعقــد ولقــات   - 92
وقعت اململكة العربيـة السـعودية مـذررة تفـاهم      2012 سان، ويف عام عم  باأن وقون ان

 لبناء القدرات مع مفوضية األمم املتحدة حلقون ان سان.
ويست يف مررز امللك عبد العزيز اجتماعات للتوعيـة باـأن ثقافـة احلـوار، ووقـون       - 93

رمـا ر توقيـع اتفـان     ان سان ومكافحة التعبا والكراهية بك  أشكاهلا، مبا يف ذلـك التمييـز  
ــاء         ــة التســامح أثن ــرويج لثقاف ــى الت ــة عل ــدريا األر ــني املررــز وورارة الاــؤون انســبمية لت ب

 احللقات الدراسية وُخاا اجلمعة.
 

 السودان  
ــال        - 94 ــع ومكافحــة انرهــاب، دون ىلغف ــى من ــة رــبرية عل ــق أمهي ــه يعلد ــاد الســودان بأ  أف

ــارا         ــ  تع ــد ال ــدات والتقالي ــى أســا  املعتق ــون ان ســان عل ــاد وق ــا ان ســا ية وأبع اجلوا 
 70/157انرهاب بك  أشـكاله. ولـدى تنفيـذ خاـة العمـ  الـواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة          

ملكافحـــة التعبـــا والتاـــر  الـــدي ، قـــدم الســـودان بعـــ  املعلومـــات باـــأن االجـــراءات   
واملبــادرات الــ  اختــذت، مبــا يف ذلــك الــدرو  املســتفادة، وجتميــع املعلومــات واواــوات          

 االستباقية ال   كن للدولة اختاذها.  
لاـــاهرة التادـــر  “ ة الفكريــة املعاجلـــ”وقــدم الســـودان معلومـــات وــول خلتـــه يف    - 95

والتبلدا، مبينـًا أن هلـا أبعـادًا شـت. وهـي ال متثـ  سـوى ىلجـراء واوـد فع،ـال ملكافحـة ظـاهرة             
شـامًب  “ املعاجلـة الفكريـة  ”التادر  يف التمع السـوداين، ممـا يعـ  وجـوب أن يكـون بر ـامج       

ُ لـج خمتلفـة، مبـا يف     من أج  التعالي مـع الاـاهرة. وأوضـح السـودان أن األمـر يتالـا اختـاذ       
ذلك املعاجلة الفردية، والتدخ  النفساين والنار يف لبيعة سرية األسرة ولفولة من تربـوا علـى   
التاــد،د. ومــن املتالبــات امللمــة يف هــذا البــدد، ىلشــراك الورــاالت التمعيــة واألســرة وأهــ    

 الذرر واالختباص.  
ــودان ىل  ضـــرورة دراســـة احلـــاالت وا   - 96 الجتاهـــات يف جمـــال التاـــدد  رمـــا أشـــار السـ

والتادر  على البعيد الول  من أج  استخبص العل منلا. ومن امللم أي ًا حتديـد املفـاهيم   
والتحري  ضد الدولـة والتمـع مـن أجـ  التع،ـر  علـى أ        “ ىلمدار الفتاو ”الفكرية، مث  

قـيح املـواد ذات   أفكار خالئة. رما أشار السودان ىل  دور الايوخ وربـار علمـاء الـدين يف تن   
 “.  التاوش الفكر ”احملتوى املتار  اواري ومعاجلة 
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 املعلومات الواردة من منامة وكومية دولية   -ثالثًا  
 مكتا املؤسسات الد قرالية ووقون ان سان  

يســاعد مكتــا املؤسســات الد قراليــة ووقــون ان ســان الــدول األع ــاء يف منامــة  - 97
ــاون يف أور  ــن والتعـ ــدين      األمـ ــع املـ ــات التمـ ــة، ومنامـ ــة أو العقا ديـ ــف الدينيـ ــا، والاوا ـ وبـ

ــدة،        ــدين أو العقي ــة ال ــز احلــق يف وري ــة وتعزي ــون ان ســان، يف :اي ــة حلق واملؤسســات الولني
ويعمـ  عــن رثــا مـع الــدول وياعــات التمـع املــدين ملكافحــة جر ـة الكراهيــة، والعنبــرية     

ل التعبـــا، مبـــا يف ذلـــك ضـــد املســـلمني  ورـــره االجا ـــا ومعـــادة الســـامية وســـا ر أشـــكا 
واملسيحيني وأتباي الديا ات أو العقا د األخرى. وتام  أ ااته ما يليح بذل جلـود تعاو يـة   
فيما يتعلـق مبـا اعتمدتـه منامـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا مـن التزامـات ملنـع العنـف املـدفوي             

  ومراجعــة التاــريعات  وانعــداد بالكراهيـة والتبــد  لــه وتعزيـز االوتــرام املتبــادل والتفـاهم   
 “البعـد ان سـاين  ”والترويج للمواد التعليمية واملبادئ التوجيلية املواضيعية  وعقد اجتماعـات  

وتعزيز االوترام املتبادل والتفاهم  وبنـاء القـدرات يف جمـال وريـة     املعتقد  باأن ورية الدين أو
ولنية  ويع و ار املعلومات وول جر ـة  الدين أو املعتقد وجر ة الكراهية  وحتسني النام ال

 الكراهية  وتذرُّر درقة اليلود.  
  

 االستنتاجات -رابعًا  
بنــاء  علــى مــا ورد مــن مســامهات، فــان مــن اجللدــي أن عــددًا مــن الــدول األع ــاء    - 98

 10و  9و 8و  7يوام  اختاذ خاوات واسـعة لتنفيـذ خاـة العمـ  الـواردة يف الفقـرات       
   .70/157ة العامة من قرار اجلمعي

دولة، أفاد العديد منـلا   18ومن بني الدول األع اء ال  قدمت تقارير، وعددها  - 99
عن تاورات قا و ية وتنقيحـات أو تعـديبت للتاـريعات القا مـة وااليـات املعنيـة حبقـون        

ة الـدين واملعتقـد، علـى وجـه اوبـوص. ولـوو  يف بعـ         ان سان، واملسا   املتعلقة حبري
ــة       احلــاالت، أن املقبــود مــن التعــديبت هــو التوفيــق بــني انلــار الــول  واملعــايري الدولي

ــه املنا ت   ــات التعاهدي ــبري    حلقــون ان ســان وااللتزام ــة التع ــدة، ووري ــدين والعقي ــة ال مــة حلري
التمييــز. وأفــادت بعــ  الــدول األع ــاء بــأن لــديلا   موالــرأ ، والتمييــز العنبــر ، وعــد
يـز، واملسـاواة ووريـة الـدين واملعتقـد، علـى وـني سـن،ت         يأوكامًا دستورية باأن عـدم التم 

ز والعنـف  يـ مد يـة للحمايـة مـن التمي    عدة دول أع اء تاريعات، وقـوا ني جنا يـة وقـوا ني   
   بسبا الدين أو العقيدة.

http://undocs.org/ar/A/RES/70/157


A/71/369 
 

 

16-15040 23/24 

 

على التبد  جلرا م الكراهية علـى البـعيد الـول ،    وتعم  بع  الدول األع اء  - 100
مــن خــبل حتســني رمــد جــرا م الكراهيــة وتســجيللا وانبــب  عنــلا، وتوويــد عمليــة يــع  
املعلومات، وتوعية ال حايا ومساعدهتم وتعزيز املبوقة القا و ية. وأشارت الـدول املسـامهة   

م الـــدعوة ىل  ردو يـــة الولنيـــة، ُتجـــســـتورية والقا بتقـــارير ىل  أ ـــه يف العديـــد مـــن األلـــر الد
التحري  على الكراهية، وُتحاـر غالبـًا لعـدد مـن األسـباب، منـلا الـدين أو املعتقـد. وذرـر          
بع  الدول األع اء أن رعماءها السياسيني وربـار رجـال الـدين فيلـا جيلـرون مبناه ـتلم       

على التمييز أو العداء أو  للتعبا، مبا يف ذلك الدعوة ىل  الكراهية الدينية ال  متث  حتري ًا
العنــف. رمــا تقــوم بعــ  الــدول األع ــاء باختــاذ مبــادرات شــت،ى ملكافحــة التحــري  علــى    

ن تعب،ـا، وملواجلـة خاـاب الكراهيـة، مبـا يف      مـ الكراهية، ورره األجا ا ومـا يتبـ  فمـا    
  ذلك عن لريق شبكة اال تر ت.

ار  والتاــد،د. وذرــرت ووردت يف عــدد مــن االســتجابات مســا   متعلقــة بــالت - 101
الدول األع اء أرا تتخذ تدابري ملكافحة التادر  مـن خـبل الاـبكات التمعيـة، والقـادة      
والتوجيه، وتدخ،  الاباب، واحلوار والتعليم وتثقيف عامة اجلملور. وجتر  أي ـًا معاجلـة   

لية هذه املسا   مـن خـبل بـرامج التماسـك واال ـدما  االجتمـاعي، واالسـتجابات الُاـر        
 فســه با تاــام علــى ىلشــراك ربــار علمــاء الــدين        الوقــتواألمنيــة، مــع العمــ  غالبــًا يف    

والتمعات احمللية والاباب، والتفاع  معلم، ويع البيا ات ورمـدها. ور التاـديد علـى    
دور ربار رجال وعلماء الدين، مع ذرر عدد من الـدول األع ـاء أن ربـار رجـال الـدين      

بني األديان ويع،زرون مسا   وقون ان سان املتعلقـة حبريـة الـدين     يدعمون ويتبنون احلوار
ــدا        ــذا الغــرا بتق ــون هل ــدال، ويقوم ــن التســامح واالعت ــد م ــدعون ىل  املزي ــدة، وي والعقي
ىلرشــادات مــن خــبل الرســا   الدينيــة واألســلوب الــدي ، وذلــك للق ــاء علــى التاــر   

   والتادد.
، عمومًا، وريـة وتع،دديـة دينيـة، علـى البـعيد      وأفادت الدول األع اء بأ ه توجد - 102

ــًا     الــول  وأن بامكــان أع ــاء اجلماعــات والاوا ــف الدينيــة ىلظلــار دينــلم وانســلام علن
وعلى قدم املساواة يف جمتمعاهتم. رما أفادت بأرا ُتعن حبماية األقليات، مبا فيلـا األقليـات   

ن األمـليني، وديا اهتـا وعقا ـدها    الدينية، واجلماعـات املنحـدرة مـن أمـ  أفريقـي والسـكا      
بارن شت تناسا سياقلا الول . وأفيد بأن احملارم ومؤسسات وقـون ان سـان يف عـدد    
مــن الــدول األع ــاء تتعــالى مــع املســا   املعامــرة املتعلقــة حبريــة الــدين وعــدم التمييــز،     

   وتق ي يف هذه املسا  .
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احلــوار بــني األديــان والثقافــات     ور التاــديد يف رــ  تقريــر تقريبــًا علــى أمهيــة      - 103
ــول  أو انقليمــي أو       ــى البــعيد ال ــلا باــك  مــن األشــكال، ســواء عل ــادل فيمــا بين والتب
الــدو . فــاحلوار بــني األديــان هــو مبثابــة منتــدى للتوامــ  واملناقاــة والتاــبيك، والتبــادل   

والتعــاي   والــتعلدم، ويكفــ  املناقاــة البــرتة للفكــار. رمــا أ ــه وســيلة لتعزيــز التســامح 
   السلمي بقيامه بدور ىلجياة يف مكافحة الكراهية الدينية، والتحري  والعنف.

ويف العديد من الدول األع اء ال  قد،مت تقارير جير  التدريا وبنـاء القـدرات    - 104
ــا النمايـــة         ــع القوالـ ــز ومنـ ــامح ومكافحـــة التمييـ ــان، والتسـ ــون ان سـ ــاالت وقـ يف جمـ

ظفني العمـوميني، وال سـيما يف جمـال ىل فـاذ القـوا ني وخـدمات       للمسؤولني احلكـوميني واملـو  
   الارلة واودمات األمنية.

وجتر  على وجه اوبوص مكافحة التعبا الـدي ، والومـم والقولبـة السـلبية      - 105
والتمييز، مـن خـبل املعلومـات العامـة واحلمـبت انعبميـة ومـن خـبل التـدابري الثقافيـة           

تعليمية، مبا يف ذلك املنابر انلكترو ية للتبـادل والتاـييك واملاـاررة    والرياضية والفنية وال
 باأن، مسا   شت تتعلق حبرية الدين والعقيدة وعدم التمييز.

 
 
 
 
 
 


