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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/484/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصـم والتمييـز والتحـريض      - ٧١/١٩٥
  على العنف وممارسته ضد األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم

  
  ،إن اجلمعية العامة  

التعهــد الــذي قطعتــه مجيــع الــدول مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة   إذ تؤكــد مــن جديــد  
اإلنسان واحلريات األساسية كافة ومراعاـا دون متييـز ألسـباب     تعزز احترام اجلميع حلقوق بأن

  منها الدين أو املعتقد، وأن تشجع على ذلك،

آذار/مــــارس  ٢٤املـــؤرخ   ١٦/١٨بقـــرارات جملـــس حقــــوق اإلنســـان     وإذ ترحـــب   
ــؤرخ  ١٩/٢٥ و )١(٢٠١١ آذار/مــارس  ٢٢املــؤرخ  ٢٢/٣١ و )٢(٢٠١٢آذار/مــارس  ٢٣امل
ــؤرخ  ٢٨/٢٩ و )٣(٢٠١٣ آذار/مــارس  ٢٤املــؤرخ  ٣١/٢٦ و )٤(٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٧امل
ــة    )٥(٢٠١٦ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــؤرخ  ٦٧/١٧٨وقـ ــمرب   ٢٠املـ ــانون األول/ديسـ  ٢٠١٢كـ

كــــانون  ١٨املــــؤرخ  ٦٩/١٧٤ و ٢٠١٣كــــانون األول/ديســــمرب  ١٨املــــؤرخ  ٦٨/١٦٩ و
  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرخ  ٧٠/١٥٧ و ٢٠١٤ ديسمرب/األول

_______________ 

ــر )١( ــم      :انظـ ــق رقـ ــتون، امللحـ ــة والسـ ــدورة السادسـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ )، A/66/53( ٥٣الوثـ
 الثاين، الفرع ألف.  الفصل

  )، الفصل الثالث، الفرع ألف.A/67/53( ٥٣رقم الدورة السابعة والستون، امللحق املرجع نفسه،   )٢(
  )، الفصل الرابع، الفرع ألف.A/68/53( ٥٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٣(
  )، الفصل الثالث، الفرع ألف.A/70/53( ٥٣امللحق رقم  الدورة السبعون،املرجع نفسه،   )٤(
  ، الفرع ألف.بعار)، الفصل الA/71/53( ٥٣السبعون، امللحق رقم احلادية والدورة املرجع نفسه،   )٥(
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املعتقـد   الدول حظر التمييز والعنف علـى أسـاس الـدين أو   واجب وإذ تؤكد من جديد   
  وتنفيذ تدابري تضمن املساواة يف احلماية القانونية الفعالة،

ــد أيضــاً       ــن جدي ــد م ــة ومتشــابكة      وإذ تؤك ــة ومترابط ــان عاملي ــوق اإلنس أن مجيــع حق
  قابلة للتجزئة، وغري

 )٦(نيـة والسياســية أن العهـد الـدويل اخلــاص بـاحلقوق املد    وإذ تؤكـد مـن جديـد كــذلك     
على أمور منها أن لكل إنسان احلق يف حرية الفكـر والضـمري والـدين أو املعتقـد، ويشـمل       ينص

ذلك احلريـة يف أن خيتـار بنفسـه أن يكـون لـه ديـن أو معتقـد أو أن يعتنـق هـذا الـدين أو املعتقـد            
نـاً أو سـراً، عـن طريـق     واحلرية يف ااهرة بدينه أو معتقده، مبفرده أو مع مجاعـة مـن األفـراد، عل   

  العبادة وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم،

الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارسـة احلـق يف حريـة الـرأي     وإذ تؤكد من جديد   
ــة          ــيخ الدميقراطي ــها يف ترس ــا ونقل ــات وتلقيه ــاس املعلوم ــة التم ــل حلري ــرام الكام ــبري واالحت والتع

يد كذلك تأكيد أن ممارسة احلق يف حرية التعبري تنطـوي علـى   ومكافحة التعصب الديين، وإذ تع
ــادة      ــاً للم ــات ومســؤوليات خاصــة وفق ــة      ١٩واجب ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــن العه م

  والسياسية،

من األعمال الـيت تـدعو إىل الكراهيـة الدينيـة وتـؤدي بالتـايل        وإذ تعرب عن بالغ القلق  
  وع،إىل تقويض روح التسامح واحترام التن

ــد     ــن جدي ــاب وإذ تؤكــد م ــن أو جنســية      ال أن اإلره ــأي دي ــي ربطــه ب ميكــن وال ينبغ
  حضارة أو مجاعة عرقية، أو

األعمـال اإلجراميـة الـيت ترتكبــها اجلماعـات واحلركـات اإلرهابيـة واملتطرفــة        وإذ تـدين   
هذه  ضد األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، وإذ تعرب عن عميق أسفها إزاء حماوالت ربط

  األعمال بأي دين أو معتقد بعينه،

ــد    ــوال علــى أعمــال    ال أن العنــف وإذ تؤكــد مــن جدي ميكــن مطلقــاً أن يكــون رداً مقب
  املرجع نفسه،التعصب القائمة على أساس الدين أو املعتقد، 

 ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ١٥املــؤرخ  ٦٩/١٤٠إىل اختاذهــا القــرارين   وإذ تشــري  
املـتعلقني بتشـجيع احلـوار والتفـاهم والتعـاون       ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٣املؤرخ  ٧٠/١٩  و

املتعلـق   ٢٠١٥متوز/يوليـه   ٦املـؤرخ   ٦٩/٣١٢  بني األديان والثقافات من أجل السالم، والقرارين
_______________ 

  )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار   )٦(
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ــم املتحــدة للحضــارات،   ــؤرخ  ٦٧/١٠٤  و بتحــالف األم ، ٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب   ١٧امل
  للتقارب بني الثقافات، دولياً عقداً ٢٠٢٢- ٢٠١٣الذي أعلنت فيه اجلمعية العامة الفترة 

ــوادث التعصــــب والتمييــــز والعنــــف    وإذ يســــاورها بــــالغ القلــــق    مــــن اســــتمرار حــ
  األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم يف مجيع أحناء العامل، ضد

  ،من أي دعوة إىل التمييز أو العنف على أساس الدين أو املعتقد وإذ تعرب عن استيائها  

من مجيع أعمال العنف ضد األشخاص بسـبب دينـهم    وإذ تعرب عن استيائها الشديد  
مدارســهم  أو معتقــدهم وأي أعمــال مــن ذلــك القبيــل متــس بيــوم أو أعمــاهلم أو ممتلكــام أو   

  مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة اخلاصة م، أو

مــن مجيــع اهلجمــات علــى األمــاكن واملواقــع    وإذ تعــرب عــن اســتيائها الشــديد أيضــاً   
قانون حقوق اإلنسـان   ال سيماواملزارات الدينية وداخلها، اليت تشكل انتهاكاً للقانون الدويل، و

  والقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك أي تدمري متعمد لآلثار واملعامل التارخيية،

ن العقــاب يف بعــض احلــاالت، مــن انتشــار ظــاهرة اإلفــالت مــ وإذ يســاورها بــالغ القلــق  
وغياب املساءلة يف بعض املواقف، يف سياق التصدي للعنف املمارس ضد األشخاص علـى أسـاس   
الدين أو املعتقـد يف اـالني العـام واخلـاص، وإذ تؤكـد أمهيـة بـذل اجلهـود الالزمـة إلذكـاء الـوعي            

  ،هم أو معتقدهمأجل التصدي لنشر خطاب الكراهية الذي يستهدف أشخاصاً بسبب دين  من

مـن األعمـال الـيت تسـتغل التـوتر بـني األفـراد أو تسـتهدفهم عمـداً           وإذ يساورها القلـق   
ممارســة حريــة الــدين  هم مــنالــيت تســعى إىل مــنع لاعمــاأل ةصــاوخ بســبب دينــهم أو معتقــدهم،

  ،ةكامل ااملعتقد والتمتع  أو

من حوادث التعصب والتمييز وأعمال العنف اليت يشهدها  وإذ تعرب عن القلق البالغ  
يقع منها بدافع من التمييز ضد أشخاص ينتمـون إىل أقليـات دينيـة، إضـافة      ما العامل، مبا يف ذلك

إىل الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابري تنطوي على التمييز حتديداً ضـد األشـخاص   
  على أساس الدين أو املعتقد،

من تنـامي مظـاهر التعصـب القـائم علـى أسـاس الـدين أو املعتقـد          وإذ تعرب عن القلق  
اليت ميكن أن تولد الكراهية والعنف بني األفراد من شىت األمم وداخلها وميكـن أن تترتـب عليهـا    

أمهيـة احتـرام    آثار خطرية على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل، وإذ تشدد يف هذا الصدد على
ديين والثقايف واحلوار بـني األديـان والعقائـد الدينيـة والثقافـات، بغـرض النـهوض بثقافـة         التنوع ال

  قوامها التسامح واالحترام بني األفراد واتمعات واألمم،
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ــر   ــان أو املعتقــدات         وإذ تق ــع األدي ــن مجي ــدمها األشــخاص م ــيت يق ــة ال ــامهة القيم باملس
وار بني اموعات الدينيـة يف زيـادة الـوعي بـالقيم     البشرية واملسامهة اليت ميكن أن يقدمها احل إىل

  املشتركة بني مجيع البشر وحتسني فهمها،

 ومؤسسـات حقـوق اإلنسـان الوطنيــة   علـى أن للـدول واملنظمـات اإلقليميـة     وإذ تشـدد    
ــز التســامح        ــاً يف تعزي ــة ووســائط اإلعــالم دوراً مهم ــات الديني ــة واهليئ ــري احلكومي واملنظمــات غ

تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها، مبـا يف ذلـك حريـة الـدين          ع الـديين والثقـايف ويف  واحترام التنو
  املعتقد، على الصعيد العاملي، أو

علــى أمهيــة التوعيــة مبختلــف الثقافــات واألديــان أو املعتقــدات وأمهيــة وإذ تشــدد أيضــاً   
 يف  واحتـرامهم لـه  التعليم يف تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع الديين والثقـايف 

املـدارس،   يتعلق بأمور منها التعبري عن الدين، وإذ تشدد كذلك علـى أن التعلـيم، وخباصـة يف    ما
ينبغي أن يسهم على حنو جمد يف تعزيز التسامح ويف القضاء على التمييز القائم على أساس الدين 

  أو املعتقد،

بأن بـذل جهـود مشـتركة مـن أجـل تعزيـز تطبيـق الـنظم القانونيـة القائمـة الـيت             وإذ تقر  
ــد الدينيــة           ــان والعقائ ــني األدي ــآزر ب ــد الت ــرائم الكراهيــة، وتوطي ــز وج ــن التميي ــراد م ــي األف حتم
والثقافات، ونشر التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على نطاق واسع أمور تشكل خطـوات أوىل  

  لتعصب والتمييز والعنف ضد األفراد على أساس الدين أو املعتقد،مهمة يف مكافحة حوادث ا

، “حنـو عـامل ينبـذ العنـف والتطـرف العنيـف      ”املعنـون   ٧٠/١٠٩إىل قرارهـا  وإذ تشـري    
ــادي ، وإذ ترحــب بالــدور ا٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ١٠الــذي اختــذ بتوافــق اآلراء يف   لقي

الذي تضـطلع بـه منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف تعزيـز احلـوار بـني الثقافـات،             
والعمـل الــذي يقــوم بــه حتـالف األمــم املتحــدة للحضــارات، والعمـل الــذي تضــطلع بــه مؤسســة    

متوسـطية للحـوار بـني الثقافـات يف مدينـة اإلسـكندرية مبصـر، والعمـل الـذي           -لينـد األورو   آنا
اهللا بن عبد العزيـز الـدويل للحـوار بـني األديـان والثقافـات يف فيينـا،         يضطلع به مركز امللك عبد

بشأن أسبوع الوئـام   ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٠املؤرخ  ٦٥/٥تشري أيضاً إىل قرارها  وإذ
  العاملي بني األديان الذي اقترحه امللك عبد اهللا الثاين، عاهل األردن،

تعزيـز   يف هذا الصدد جبميع املبادرات الدولية واإلقليمية والوطنية الرامية إىلوإذ ترحب   
أسـاس الـدين    فحـة التمييـز ضـد األفـراد علـى     الوئام بني األديان والثقافات والعقائد الدينيـة ومكا 

إذ حتيط علماً مببادرة املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية بشأن واملعتقد،  أو
اجلـرائم الفظيعـة واإلعـالن     دور القادة الدينيني يف منـع التحـريض الـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إىل      

، ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢٤ و ٢٣فـاس بـاملغرب يـومي    الصادر عن منتداها الذي عقد يف مدينة 
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ــة اســطنبول ملكافحــة التعصــب والتمييــز والتحــريض علــى الكراهيــة و/أو العنــف علــى      وعملي
ــد، و   ــدين أو املعتق ــوم     أســاس ال ــة املتحــدة ي ــارات العربي ــالن اإلم ــوبر   ٦إع تشــرين األول/أكت

وإعـالن عمـان بشـأن    عن إنشاء املعهد الدويل للتسامح لتعزيز قيم التسامح بني األمم،  ٢٠١٦
وكـذلك املـؤمتر اخلـامس    ، ٢٠١٥ /أغسـطس آب ٢٢الشباب والسالم واألمن الذي اعتمد يف 

ــذي ع     ــة والتقليديــة، ال ــاء األديــان العاملي ــتانا يــومي   لزعم حزيران/يونيــه  ١١ و ١٠قــد يف آس
حتــيط علمــاً مببــادرة مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان ووثيقتــها اخلتاميــة،  وإذ ،٢٠١٥

الكراهيـة القوميـة أو العنصـرية أو الدينيـة الـيت       خطة عمل الرباط املتعلقة حبظر التحـريض علـى  
تشــــرين  ٥عتمــــدة يف الربــــاط يف العنــــف، امل العــــداء أو تشــــكل حتريضــــاً علــــى التمييــــز أو 

  ،)٧(٢٠١٢األول/أكتوبر 

مبواصــلة تنظــيم حلقــات العمــل واالجتماعــات يف إطــار وإذ حتــيط علمــاً مــع التقــدير   
ــز التنفيــذ الفعــال لقــرار جملــس حقــوق اإلنســان     ، مــن أجــل ١٦/١٨عمليــة اســطنبول، وتعزي

ــى وجــه اخلصــوص         مكافحــة الع ــاملي، وعل ــى الصــعيد الع ــديين والتعصــب عل ــز ال ــف والتميي ن
ــومي        ــنغافورة يــ ــافته ســ ــذي استضــ ــة الــ ــادس للعمليــ ــذي الســ ــاع التنفيــ  ٢١ و ٢٠االجتمــ

  ،٢٠١٦  متوز/يوليه

  ؛)٨(بتقرير األمني العام حتيط علماً  - ١  

مـن احلـاالت اخلطـرية للقولبـة والتنمـيط السـليب والوصـم         تعرب عـن بـالغ القلـق     -  ٢  
تزال تستهدف األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم على حنو حيطُّ مـن شـأم، وأيضـاً مـن       اليت ال

الربامج واملخططات الـيت ينفـذها األفـراد املتطرفـون واملنظمـات واجلماعـات املتطرفـة ـدف وضـع          
  وإدامتها، وخباصة عندما تتغاضى احلكومات عن ذلك؛قوالب منطية سلبية موعات دينية 

من اسـتمرار تزايـد عـدد حـوادث التعصـب الـديين والتمييـز         تعرب عن القلق  - ٣  
وما يتصل بذلك من عنف والقولبة السلبية لألفراد على أساس الدين أو املعتقـد يف مجيـع أحنـاء    

لصـعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل،     العامل، األمر الذي ميكن أن تترتب عليه آثار خطرية علـى ا 
ــاً       ــكل حتريضـ ــراد تشـ ــق األفـ ــة يف حـ ــة الدينيـ ــوة إىل الكراهيـ ــياق أي دعـ ــذا السـ ــدين يف هـ وتـ

التمييز أو العداء أو العنف، وحتث الدول على أن تتخذ تدابري فعالة، طبقـاً ملـا يـنص عليـه      على
ون الـدويل حلقـوق اإلنسـان،    هذا القرار ومبا يتسق مـع االلتزامـات املترتبـة عليهـا مبوجـب القـان      

  للتصدي هلذه احلوادث ومكافحتها؛

_______________ 

)٧(  A/HRC/22/17/Add.4.التذييل ،  
)٨(  A/71/369.  
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ــدين  - ٤   ــز أو العــداء      ت ــى التميي ــة تشــكل حتريضــاً عل ــة الديني أي دعــوة إىل الكراهي
العنــــف، ســــواء اســــتخدمت يف ذلــــك وســــائط اإلعــــالم املطبوعــــة أو الســــمعية البصــــرية   أو
  اإللكترونية أو غريها من الوسائل؛ أو

بأن املناقشة العامة املفتوحة لألفكار واحلـوار بـني األديـان والعقائـد الدينيـة       تقر  - ٥  
ــة      والثقافــات علــى الصــعيد احمللــي والــوطين والــدويل ميكــن أن يكونــا مــن أفضــل وســائل احلماي

التعصب الديين وأن يكون هلما دور إجيايب يف ترسيخ الدميقراطية ومكافحة الكراهية الدينية،  من
ــى     وتعــرب عــن اقت ــأن مواصــلة احلــوار بشــأن هــذه املســائل ميكــن أن يســاعد عل جتــاوز  ناعهــا ب

  التصورات اخلاطئة القائمة؛

بالضرورة امللحة لتوعيـة اجلميـع مبـا ميكـن أن يترتـب علـى التحـريض         تقر أيضاً  - ٦  
على التمييز والعنف من آثار خطرية على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل، وحتث مجيع الـدول  

ــات      األعضــ ــة تعــزز مجيــع حقــوق اإلنســان واحلري اء علــى اســتئناف اجلهــود لوضــع نظــم تعليمي
األساســية للنــهوض بالتســامح إزاء التنــوع الــديين والثقــايف، وهــو أمــر أساســي إلقامــة جمتمعــات   

  متعددة الثقافات يسودها التسامح والسالم والوئام؛

دعـا إليـه األمـني العـام      مـا  وجبميع الدول أن تتخذ التدابري التالية، على حن يب  - ٧  
  :ملنظمة التعاون اإلسالمي، من أجل يئة بيئة وطنية يسودها التسامح الديين والسالم واالحترام

التشجيع على إنشـاء شـبكات تعاونيـة لترسـيخ التفـاهم وتعزيـز احلـوار واحلفـز           (أ)  
ي إىل حتقيـق نتـائج   على العمـل البنـاء لتحقيـق أهـداف مشـتركة يف جمـال السياسـة العامـة والسـع         

ملموسة، من قبيل مشاريع تقدمي اخلدمات يف جمـاالت التعلـيم والصـحة ومنـع نشـوب الرتاعـات       
  والعمالة واإلدماج والتثقيف عن طريق وسائط اإلعالم؛

إنشاء آلية مالئمة داخل احلكومات مـن أجـل أمـور منـها حتديـد اـاالت الـيت          (ب)  
الطوائـف الدينيـة املختلفـة والتصـدي هلـا واملسـاعدة يف منـع         حيتمل أن ينشأ فيها تـوتر بـني أفـراد   

  نشوب الرتاعات ويف الوساطة؛

  التشجيع على تدريب املوظفني احلكوميني على استراتيجيات فعالة للتوعية؛  (ج)  

تشــجيع اجلهــود الــيت يبــذهلا القــادة يف إطــار طــوائفهم ملناقشــة أســباب التمييــز      (د)  
  لتلك األسباب؛ووضع استراتيجيات للتصدي 

ااهرة برفض التعصب، مبا فيه الدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً   (هـ)  
  على التمييز أو العداء أو العنف؛
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اختــاذ تــدابري جتــرم التحــريض علــى عنــف وشــيك يرتكــب علــى أســاس الــدين      (و)  
  املعتقد؛ أو

بة السلبية هلم على أساس إدراك ضرورة مكافحة تشويه مسعة األشخاص والقول  (ز)  
الدين والتحريض على الكراهية الدينية عن طريق وضع االستراتيجيات وتنسيق اإلجراءات علـى  

  الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل بوسائل منها التثقيف والتوعية؛

التسليم بأن مناقشة األفكار علـى حنـو صـريح وبنـاء ويف جـو يسـوده االحتـرام          (ح)  
بني األديان والعقائد الدينية والثقافـات علـى الصـعد احمللـي والـوطين واإلقليمـي والـدويل         واحلوار

  ميكن أن يكون هلما دور إجيايب يف مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيني؛

  جبميع الدول أن تقوم مبا يلي: يب أيضاً  - ٨  

ني احلكـوميني، أثنـاء اضـطالعهم    اختاذ تـدابري فعالـة تكفـل عـدم ممارسـة املـوظف        (أ)  
  بواجبام العامة، التمييز ضد أي فرد على أساس الدين أو املعتقد؛

تشــجيع احلريــة الدينيــة والتعدديــة الدينيــة عــن طريــق تعزيــز قــدرة أفــراد مجيــع      (ب)  
  ؛اتمع الطوائف الدينـية على ااهرة بدينهم واإلسهام عالنية وعلى قدم املساواة مع غريهم يف

التشجيع على متثيل األفراد يف مجيع قطاعات اتمـع وعلـى مشـاركتهم اهلادفـة       (ج)  
  فيها، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم؛

بــذل جهــود دؤوبــة ملكافحــة التنمــيط الــديين الــذي يفهــم علــى أنــه اســتخدام       (د)  
وعمليـات   السلطات املعنية بإنفاذ القـانون للـدين بشـكل بغـيض كأسـاس إلجـراء االسـتجوابات       

  التفتيش وغريها من إجراءات التحري؛

جبميـع الـدول أن تعتمـد تـدابري وسياسـات لتعزيـز االحتـرام التـام          يب كذلك  - ٩  
احلـاالت   ألماكن العبادة واملواقع الدينية واملقابر واملزارات ومحايتها وأن تتخذ تدابري للحمايـة يف 

  اليت تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمري؛

إىل تكثيف اجلهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عاملي لتعزيز ثقافة قوامها  تدعو  - ١٠  
التســامح والســالم علــى مجيــع املســتويات، اســتناداً إىل احتــرام حقــوق اإلنســان وتنــوع األديــان   

  واملعتقدات؛

يستجد مـن معلومـات عـن اجلهـود      ما مجيع الدول على النظر يف تقدمي تشجع  - ١١  
ا الصدد يف سياق التقارير اليت تقدم إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان،      املبذولة يف هذ
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ــك        ــدرج تل ــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان أن ي وتطلــب يف هــذا الصــدد إىل مفــوض األم
  املعلومات املستجدة يف التقارير اليت يقدمها إىل جملس حقوق اإلنسان؛

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانيـة والسـبعني    تطلب  - ١٢  
ــدول        ــيت تتخــذها ال ــراً يتضــمن معلومــات مقدمــة مــن املفــوض الســامي عــن اخلطــوات ال تقري
ملكافحــة التعصـــب والقولبـــة الســـلبية والوصـــم والتمييـــز والتحـــريض علـــى العنـــف وممارســـته  

  على النحو املبني يف هذا القرار.األشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم،   ضد
  

  ٦٥ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


