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 ة والسبعونلثالدورة الثا
 الثالثةاللجنة 

 من جدول األعمال)ب(  74البند 
مساااااا    تعزيز حقوق اإلنساااااان وحماي  ا 

حقوق اإلنساااااااااااااانا نماااا     لاا  الن   
البديلة ل حسااااااااااايف ال م ق ال عل  نحقوق 

    اإلنسان والحريات األساسية
 انلغاريا انلجيكا االبرتغال اإيطاليا اأيرلندا األمانيا األبانيا اإسااااااا ونيا اأسااااااا راليا اإسااااااابانيا ارمينياأ  

 اشيل  االسويد اسلو ينيا اسلو اكيا ارومانيا االدانمرك اجورجيا االجب  األسود اتشيكيا انولندا
المملكة  امالطة اليخ نشااا ايف الي وانيا الكسااامبر  البنان االت يا اكرواتيا  اقبرص ا نلندا ا رنساااا

ندا ال يا العظمى وأيرل يةالم حدة لبريطان مال غاريا االنمسااااااااااااا االنروي  اشااااااااااا ندا اهن الواليات  اهول
   مشروع قراراليونان االيانان االم حدة األمريكية

  
 حرية الديف أو المع قد  

 
 ،إن الجمعية العامة 
من  18 واملادة (1)من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والســــــيا ــــــية 18إىل املادة  إ  تشاااااير 

 الصلة، وغريمها من أحكام حقوق اإلنسان ذات (2)اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق 
الذي أصــدرت ب   ،1981تشــر ن الينان/نوربم   25املؤرخ  36/55إىل قرارها  وإ  تشااير أي ااا   

 اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أ اس الد ن أو املعتقد،

__________ 

 (، املرربق.21-ألف )د 2200انظر القرار  (1) 

 (.3-ألف )د 217القرار  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/36/55
https://undocs.org/ar/A/RES/36/55
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إىل قراراهتا الســـــابقة املتعلقة ار ة الد ن أو املعتقد والقضـــــاء على مجيع أشـــــكال  وإ  تشااااير ك ل  
 /كانون األول  19املؤرخ  72/177 هاا قرار التعصـــب والتمييز القائمني على أ ـــاس الد ن أو املعتقد،  ا ربيه

 ،(3)2018آذار/مارس  22املؤرخ  37/9 وقرار جملس حقوق اإلنسان 7201د سم  
بالعمل املهم الذي تضــــــــللع ب  اللينة املعنية اقوق اإلنســــــــان ش توربري التوجي  بشــــــــ ن  وإ  تقر 

 نلاق حر ة الد ن أو املعتقد،
با ــتنتاجات وتوصــيات حلقات عمل اخل اء الم نظمتها مةواــية األمم املتحدة  وإ  تحيط علما   

الد نية  كراهية القومية أو العنصر ة أوحلقوق اإلنسان والواردة ش خلة عمل الرباط بش ن حظر الدعوة إىل ال
 /تشــــــــــــــر ن األول 5الم تشــــــــــــــكل مر ضـــــــــــــــاع على التمييز أو العداء أو العنف، الم اعتمدت ش الرباط، ش 

 ،(4)2012 أكتوبر
ل، بالنســــــبة إىل أتبان أي منهما، أحد العناصــــــر األ ــــــا ــــــية أن الد ن أو املعتقد  شــــــك   وإ  ترى 

 عاملياع  غي احرتام حر ة الد ن أو املعتقد واــــــــماتا بشــــــــكل تام بوصــــــــةها حقاع تصــــــــورهم للحياة وأن   نب ش
 حقوق اإلنسان، من

املعتقد  إزاء ا تمرار أعمال التعصب والعنف القائمة على أ اس الد ن أو وإ  يساورها نالغ القلق 
مجيع أحناء العامل، وإزاء اـــد األربراد،  ن ربيهم األشـــناص املنتمون إىل اللوائف الد نية واألقليات الد نية ش 

 دولية،  كون هلا طابع إجرامي وقد تكون هلا خصائص ما تزا د عدد وحّدة هذه احلوادث، الم كينرياع 
حمدود ة التقدم الذي أحرز ش القضــــــــــاء على مجيع أشــــــــــكال التعصــــــــــب  وإ  يقلق ا نالغ القلق 

على ذلك، بذل املز د  ن الضـــــــروري، بناءوالتمييز القائمني على أ ـــــــاس الد ن أو املعتقد، وإذ تعتقد أن  م
من اجلهود املكينةـة من أجـل تعز ز ويـا ـة احلق ش حر ـة الةكر والضـــــــــــــــمري والـد ن أو املعتقـد والقضــــــــــــــــاء 

لوحظ  املعتقد، على غرار ما مجيع أشـــكال الكراهية والتعصـــب والتمييز القائمة على أ ـــاس الد ن أو على
والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما  تصل بذلك من تعصب الذي ش املؤمتر العاملي ملناهضة العنصر ة 

، وش مؤمتر 2001أ لول/ ـــــــــبتم   8آب/أغســـــــــلس إىل  31نوب أربر قيا ش الةرتة من جبعقد ش د ربان 
 ،2009نيسان/أبر ل  24إىل  20ا تعراض د ربان الذي عقد ش جنيف ش الةرتة من 

ســــــؤولية األ ــــــا ــــــية عن تعز ز حقوق اإلنســــــان ويا تها، إىل أن الدول تقع عليها امل وإ  تشاااااير 
 شــمل حقهم ش رار ــة  ش ذلك حقوق اإلنســان الواجبة لخشــناص املنتمني إىل األقليات الد نية،  ا  ا

 د نهم أو معتقدهم ار ة،
ألن اجلهات الةاعلة التابعة للدول ولغري الدول تتغااــــــى ش بعا األحيان  وإ  يسااااااورها القلق 

أعمال العنف أو التهد دات احلقيقية بالعنف اــد األشــناص املنتمني إىل اللوائف الد نية واألقليات  عن
 الد نية، أو تشيع تلك األعمال أو التهد دات،

إزاء تزا د عدد القوانني واألنظمة الم مد من حر ة الةكر والضــــــمري  وإ  يسااااااورها القلق أي اااااا   
 قوانني القائمة بلر قة متييز ة،والد ن أو املعتقد وإزاء تنةيذ ال

__________ 

 (، الةصل الرابع، الةرن ألف.A/73/53) 53ة والسبعون، امللحق رقم ليناينالوثائق الرمسية لليمعية العامة، الدورة ال انظر (3) 

 (4) A/HRC/22/17/Add.4.التذ يل ، 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/177
https://undocs.org/ar/A/RES/72/177
https://undocs.org/ar/A/RES/37/9
https://undocs.org/ar/A/RES/37/9
https://undocs.org/ar/A/72/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/17/Add.4
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بضـــــــــرورة التعييل بالتصـــــــــدي ملا  شـــــــــهده العامل ش شـــــــــ  أحنائ  من تزا د  ـــــــــر ع  من ا واق ناعا   
التلرف الد ين الذي ميس حقوق اإلنســان الواجبة لخربراد، وس  ــيما األشــناص املنتمون إىل اللوائف  ش

والتمييز الم  ت ذى منها كينري من الناس، وس  ــــــــــــــيما النســــــــــــــاء الد نية واألقليات الد نية، وحلاست العنف 
املعتقد، أو عمال  مار ــــــــــات متليها الينقاربة  واألطةال، على أ ــــــــــاس الد ن أو املعتقد أو با ــــــــــم الد ن أو

والتقاليد، وإل ـــــاءة ا ـــــتندام الد ن أو املعتقد لغا ات تتعارض واملباد  املكر ـــــة ش مييناق األمم املتحدة 
 الصلة، األمم املتحدة األخرى ذات وش صكوك

 ســـــتهدف األماكن واملواقع واملزارات الد نية من اعتداءات  إزاء كل ما وإ  يساااااورها نالغ القلق 
تنتهك القانون الدويل، وس  يما القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسان،  ا ش ذلك أي 

 رتكب منها على خلةية مر ا على الكراهية  التارخيية، و ا ش ذلك أ ضاع ماتدمري متعمد لآلثار واملعامل 
 القومية أو العنصر ة أو الد نية،

على أن للدول واملنظمات اإلقليمية واملؤ ــســات الوطنية حلقوق اإلنســان واملنظمات  وإ  تشاادد 
ش تعز ز التســــامح واحرتام  مهماع  راع غري احلكومية واهليئات الد نية وو ــــائع اإلعالم وا تمع املدن ككل دو 

ذلــك حر ــة الــد ن أو املعتقــد، على  ش التنون الــد ين والينقــاش وش تعز ز حقوق اإلنســــــــــــــــان ويــا تهــا،  ــا
 العاملي، الصعيد

أمهية التعليم،  ا ش ذلك التينقيف ش جمال حقوق اإلنســـــان، ش تعز ز التســـــامح الذي  وإ  تؤكد 
تنون واحرتامهم ل ، و شمل ذلك حر ة التعبري عن الد ن، وإذ تؤكد أ ضاع ارورة  نلوي على تقبل الناس لل

ش تعز ز التســــامح وش القضــــاء على التمييز القائم  جمد اع  أن  ســــهم التعليم، و اصــــة ش املدارس، إ ــــهاماع 
 على أ اس الد ن أو املعتقد،

املعتقد الم تشــــــــــمل حر ة أن لكل ربرد احلق ش حر ة الةكر والضــــــــــمري والد ن أو  تؤكد - 1 
 كون ل  د ن أو معتقد أو أن  عتنق هذا الد ن أو املعتقد  الةرد ش أن خيتار بنةســـــــــــــــ  أن  كون ل  أو س

، عن طر ق التعليم واملمار ة أو  راع  إشهار د ن  أو معتقده  ةرده أو مع مجاعة من األربراد، علناع  واحلر ة ش
 ك حق الةرد ش تغيري د ن  أو معتقده؛والعبادة وإقامة الشعائر،  ا ش ذل

على أن احلق ش حر ة الةكر والضـــــــــــمري والد ن أو املعتقد  نلبق بالتســـــــــــاوي  تشااااااااادد - 2 
 تعلق بتمتعهم اما ة  مجيع األشــــــناص، بصــــــرف النظر عن د نهم أو معتقدهم ودون أي متييز ربيما على

 القانون على قدم املساواة؛
الةكر والضمري والد ن أو املعتقد ومجيع أشكال التعصب  انتهاكات حر ة تديف نشدة - 3 

 والتمييز والعنف القائمة على أ اس الد ن أو املعتقد؛
الز ادة املســــــــــــيلة عموما ش أعمال التمييز والتعصــــــــــــب والعنف،  مق نالغ القلق تدرك - 4 

ا من اللوائف بصـــــــــــــــرف النظر عمن  قوم بتلك األعمال، اـــــــــــــــد أربراد العد د من اللوائف الد نية وغريه
أحناء خمتلةة من العامل،  ا ربيها احلاست الم مدث بداربع كراهية اإل ــــــــــــالم ومعاداة الســــــــــــامية وكراهية  ش

 املسيحية والتحامل على أتبان الد انات أو املعتقدات األخرى؛
 جيوز وس  نبغي ربع اإلرهاب ب ي د ن أو معتقد، ملا قد  رتتب على أن  س تعيد ال أكيد - 5 

 على ذلك من عواقب اارة تؤثر ش متتع كل أربراد اللوائف الد نية املعنية باحلق ش حر ة الد ن أو املعتقد؛



 A/C.3/73/L.45 

 

4/7 18-18298 

 

ربيهم  الم تســــــــــــــتهدف األربراد،  ن املســــــــــــــتمرة العنف وأعمال اإلرهاب تديف نشاااااااااادة - 6 
وتؤكد أمهية اتبان  بامسهما، األشناص الذ ن  نتمون إىل األقليات الد نية، على أ اس الد ن أو املعتقد أو

تج وقائي جمتمعي شـــــــــــامل واحتوائي  ضـــــــــــم جمموعة وا ـــــــــــعة من اجلهات الةاعلة،  ا ربيها ا تمع املدن 
 واللوائف الد نية؛

إىل أن الدول ملزمة ب ن تســـــــــــعى جاهدة على النحو الواجب إىل منع ارتكاب  تشااااااااير - 7 
ألشـــــــــــناص  نتمون إىل أقلية د نية أعمال العنف والتنو ف واملضـــــــــــا قة اـــــــــــد شـــــــــــنص أو جمموعة من ا

 مقق ربيها وتعاقب عليها، بغا النظر عن مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك ميكن أن  شـــــكل انتهاكاع  وأن
 حلقوق اإلنسان؛

على أن حر ة الد ن أو املعتقد وحر ة الرأي والتعبري واحلق ش التيمع الســــــلمي  تشااااادد - 8 
، وتؤكد الدور الذي ميكن ز بعضـــــها بعضـــــاع ق مرتابلة ومتشـــــابكة  عز  واحلق ش احلر ة النقابية حر ات وحقو 

أن تؤد   رار ــــة تلك احلقوق ش التصــــدي جلميع أشــــكال التعصــــب والتمييز القائمني على أ ــــاس الد ن 
 املعتقد؛ أو

 أي دعوة إىل الكراهية القائمة على أ اس الد ن أو املعتقد تشكل مر ضاع  تديف نشدة - 9 
أو العداء أو العنف،  واء ا تندمت ش ذلك و ائع اإلعالم امللبوعة أو السمعية البصر ة  على التمييز

 أو اإللكرتونية أو غريها من الو ائل؛
إزاء ا ـــــــــتمرار تكر س التعصـــــــــب والتمييز على الصـــــــــعيد اسجتماعي  تعرب عف القلق - 10 

ت قانونية تتعلق  يموعات د نية كينري ن على أ اس الد ن أو املعتقد، وتشدد على أن وجود إجراءا اد
جمموعات قائمة على أ ـــاس املعتقد وب ماكن العبادة ليس شـــرطا مســـبقا ملمار ـــة الةرد احلق ش إشـــهار  أو

د ن  أو معتقده وأن  عندما تكون تلك اإلجراءات مللوبة قانونا على الصـــــــــــــــعيد الوطين أو ا لي، ربينبغي 
 توربري يا ة ربعالة حلق اجلميع ش رار ــــــــــــــة شــــــــــــــعائرهم الد نية تكون غري متييز ة من أجل املســــــــــــــامهة ش أن
 ؛أو  راع  معتقداهتم  ةردهم أو مع مجاعة من األربراد، علناع  أو

هشــــــة،  التحد ات الم  واجهها األشــــــناص الذ ن  عيشــــــون أواــــــاعاع  تدرك مق القلق - 11 
واألطةال واألشناص املنتمون  داخلياع ربيهم ا رومون من حر تهم والالجئون وطالبو الليوء واملشردون   ن

 تعلق بقدرهتم  إىل أقليات قومية أو عرقية أو أقليات د نية ولغو ة واملهاجرون ربضـــــــــــــــال عن النســـــــــــــــاء، ربيما
 رار ة حقهم ش حر ة الد ن أو املعتقد ار ة؛ على

تقييد حر ة أكدت  اللينة املعنية اقوق اإلنسـان،  جيوز، على حنو ما على أن  س تشدد - 12 
حلما ة الســــــالمة العامة  الةرد ش إشــــــهار د ن  أو معتقده إس إذا كان ذلك  قتضــــــى القانون وكان اــــــرور اع 

النظام العام أو الصـــــــــــــــحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق األخر ن وحر اهتم األ ـــــــــــــــا ـــــــــــــــية وكان  أو
 مري والد ن أو املعتقد؛ نتقص من احلق ش حر ة الةكر والض متييزي و لبق على حنو س غري

 البالغ إزاء ا ـــــــــتمرار العقبات الم تعوق التمتع باحلق ش حر ة الد ن أو تعرب عف قلق ا - 13 
  لي: املعتقد وتزا د عدد حاست التعصب والتمييز والعنف الم تقوم على أ اس الد ن أو املعتقد، ومنها ما

م أو معتقدهم،  ن ربيهم األشناص أعمال العنف والتعصب اد األربراد، بسبب د نه )أ( 
 املتد نون واألشناص املنتمون إىل األقليات الد نية وغريها من اللوائف ش ش  أحناء العامل؛
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ازد اد التلرف الد ين ش بقان شـــــــ  من العامل، را  ؤثر على حقوق اإلنســـــــان لخربراد،  )ب( 
  ن ربيهم األشناص املنتمون إىل األقليات الد نية؛

حوادث الكراهية والتمييز والتعصــــــــــــــب والعنف على أ ــــــــــــــاس الد ن أو املعتقد الم قد  )ج( 
 معتقدهم؛ ووصمهم على أ اس د نهم أو تتيلى أو ترتبع بالقولبة املهينة لخشناص وتنميلهم  لباع 

اسعتداء على األماكن واملواقع واملزارات الد نية أو تدمريها ش انتهاك للقانون الدويل،  )د( 
تكتســـــي  من أمهية تتياوز اللابع   ـــــيما القانون الدويل حلقوق اإلنســـــان والقانون الدويل اإلنســـــان، ملاوس 

 د نية؛ املادي بالنسبة لكرامة وحياة األشناص الذ ن  عتنقون معتقدات روحية أو
احلاست الم تشــــــــكل، على صــــــــعيد القانون واملمار ــــــــة على الســــــــواء، انتهاكات حلق  )ه( 

ر ة الد ن أو املعتقد،  ا ش ذلك حق الةرد ش اجلهر  عتقدات  الروحية والد نية، مع مراعاة اإلنســــــــــان ش ح
 وغريه من الصكوك الدولية؛ (1)املواد ذات الصلة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا ية

ن متييز تقدم اـــــــــمانات كاربية وربعالة لليميع دو  النظم الد ـــــــــتور ة والتشـــــــــر عية الم س )و( 
 أجل رار ة حر ة الةكر والضمري والد ن أو املعتقد؛ من

املعتقد  الدول على تكينيف جهودها حلما ة حر ة الةكر والضـــــــــــــــمري والد ن أو تحث - 14 
 وتعز زها وعلى القيام  ا  لي مقيقا هلذه الغا ة:

كاربية وربعالة أن تكةل توربري نظمها الد ــــتور ة والتشــــر عية لليميع دون متييز اــــمانات   )أ( 
حلر ة الةكر والضمري والد ن أو املعتقد، بلرق منها إتاحة إمكانية الليوء إىل القضاء، بو ائل منها تقدمي 
املســاعدة القانونية، وتوربري  ــبل انتصــاف ربعالة ش احلاست الم  نتهك ربيها احلق ش حر ة الةكر والضـمري 

معتقده ورار ــــــة شــــــعائره ار ة، مع إ الء عنا ة خاصــــــة  ن  أووالد ن أو املعتقد أو احلق ش اختيار املرء لد 
 لخشناص املنتمني إىل األقليات الد نية؛

أن تنةذ مجيع توصــيات اس ــتعراض الدوري الشــامل املقبولة املتعلقة بتعز ز ويا ة حر ة  )ب( 
 الد ن أو املعتقد؛

 لوس تها، أل ـــــــــــــباب أن تكةل عدم حرمان أي من املوجود ن ش إقليمها واخلااـــــــــــــعني )ج( 
تتعلق بالد ن أو املعتقد، من احلق ش احلياة واحلر ة واألمن الشـــنصـــي، وتوربري احلما ة الكاربية لخشـــناص 
املعراـــــــــــــــني خللر اسعتداءات العنيةة بســـــــــــــــبب د نهم أو معتقدهم، وكةالة عدم تعرض أي ربرد للتعذ ب 

 املهينة أو اسعتقال أو اسحتياز تعســـةاع  ســـانية أوغريه من اـــروب املعاملة أو العقوبة القا ـــية أو الالإن أو
 لخ باب ذاهتا، وتقدمي مجيع مرتكيب انتهاكات هذه احلقوق إىل العدالة؛

خاصا سختاذ  أن تضع حدا سنتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة والةتاة وأن تويل اهتماماع  )د( 
عراف واملمار ات القائمة الم تنلوي على متييز التدابري املالئمة لتعد ل أو إلغاء التشر عات واألنظمة واأل

اـدمها،  ا ش ذلك ش إطار رار ـة حقهما ش حر ة الةكر والضـمري والد ن أو املعتقد، وأن تدعم السبل 
 العملية لكةالة املساواة بني اجلنسني؛

التمييز أن تكةل عدم تلبيق التشـــــــــــر عات القائمة بلر قة متييز ة أو على حنو  ؤدي إىل  )ه( 
معتقده ش احلصــــــــــــــول  على أ ــــــــــــــاس الد ن أو املعتقد، وأس  تعرض أي ربرد للتمييز على أ ــــــــــــــاس د ن  أو

املناربع اسجتماعية،  أمور منها التعليم أو الرعا ة اللبية أو ربرص العمل أو املســـــــــــــاعدة اإلنســـــــــــــانية أو على
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على اخلدمات العامة ش بلده،   تاح لكل ربرد حق وربرصــة احلصــول، على أ ــاس املســاواة بني اجلميع، وأن
 املعتقد؛ أي متييز على أ اس الد ن أو دون

تقيد تلك  أن تستعرض، عند اسقتضاء، رار ات التسييل املتبعة من أجل امان أس )و( 
مع مجاعة من األربراد،  املمار ـــات حق مجيع األشـــناص ش إشـــهار د نهم أو معتقدهم،  ـــواء  ةردهم أو

 ؛أو  راع  علناع 
املعتقد، وأن  أن تكةل عدم حيب أي وثائق رمسية عن أي ربرد على أ ــــــــــــــاس الد ن أو ()ز 

 تكةل لكل شنص احلق ش اسمتنان عن كشف معلومات بش ن انتمائ  الد ين ش تلك الوثائق اد إرادت ؛
أن تكةـــل بوجـــ  خـــاص حق مجيع األشـــــــــــــــنـــاص ش العبـــادة أو التيمع أو التـــدر س  )ح( 

معتقـــد، وحقهم ش إقـــامـــة األمـــاكن الالزمـــة هلـــذه األغراض وإدارهتـــا، وحق مجيع   تعلق بـــ ي د ن أو ربيمـــا
 األشناص ش التماس املعلومات واألربكار ش هذه ا است وتلقيها ونقلها؛

للقانون الدويل حلقوق اإلنســـــــــــان،  للتشـــــــــــر عات الوطنية املالئمة وطبقاع  أن تكةل، وربقاع  )ط( 
اخلري ة أو اإلنســانية وإدارهتا  ا موعات ش إقامة املؤ ــســات الد نية أواحرتام حر ة مجيع األشــناص وأربراد 

 ويا تها بصورة تامة؛
أن تكةل احرتام مجيع املســـــــــؤولني الرمسيني واملومةني العموميني،  ن ربيهم أربراد اهليئات  )ي( 

املعتقد وامتناعهم  أو ون، حر ة الد ناملكلةة بإنةاذ القوانني ومومةو مراربق اسحتياز والعســـــــــــــــكر ون واملربّ 
هو اروري  عن التمييز على أ اس الد ن أو املعتقد أثناء أدائهم لواجباهتم الرمسية وأن حيصلوا على كل ما

 املعتقد؛ ومنا ب من توعية أو تينقيف أو تدر ب بش ن حر ة الد ن أو
ــــة حلقوق أن تتنــــذ مجيع اإلجراءات الالزمــــة واملالئمــــة،  ــــا  تةق مع املعــــا ري  )ك(  ــــدولي ال

اإلنســــــــان، ملكاربحة الكراهية والتمييز والتعصــــــــب وأعمال العنف والتنو ف واإلكراه بداربع من التعصــــــــب 
القائم على أ ـــــــــــــــاس الد ن أو املعتقد ومكاربحة التحر ا على العداء والعنف، مع إ الء اهتمام خاص 

 لخشناص املنتمني إىل أقليات د نية ش مجيع أحناء العامل؛
تعزز التةاهم والتســامح وعدم التمييز واسحرتام ش مجيع املســائل املتعلقة ار ة الد ن أن  )ل( 

املعتقد عن طر ق التعليم وغريه من الو ــــائل، بتشــــييع املعرربة على نلاق أو ــــع ش ا تمع ككل بتنون  أو
 لغاهتا وثقارباهتا؛األد ان واملعتقدات وبتار خ خمتلف األقليات الد نية اخلااعة لوس تها وبتقاليدها و 

أن متنع أي شــكل من أشــكال التةرقة أو اس ــتبعاد أو التقييد أو التةضــيل على أ ــاس  )م( 
رار ـــتها على أ ـــاس  الد ن أو املعتقد  عوق اإلقرار اقوق اإلنســـان واحلر ات األ ـــا ـــية أو التمتع  ا أو

  اس الد ن أو املعتقد؛متكاربئ وأن تتحرى بوادر التعصب الم قد تقود إىل التمييز على أ
 بادرات و ـــــــــــائع اإلعالم الم ترمي إىل تعز ز التســـــــــــامح واحرتام التنون الد ين  ترحب - 15 

والينقاش وتعز ز حقوق اإلنسان ويا تها،  ا ش ذلك حر ة الد ن أو املعتقد، على الصعيد العاملي وتشيع 
بصرف النظر عن د نهم أو معتقدهم، بدون تلك املبادرات، وتشدد على أمهية مشاركة مجيع األشناص، 

 عوائق ش و ائع اإلعالم وش اخللاب العام؛
املعتقدات  أمهية مواصـــلة احلوار جبميع أشـــكال ،  ا ش ذلك احلوار بني األد ان أو تؤكد - 16 

ز د وداخلها، وتعز زه وتو ــــــيع نلاق املشــــــاركة ربي ،  ا ش ذلك مشــــــاركة املرأة، من أجل التشــــــييع على امل
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 التســــامح واسحرتام والتةاهم، وترحب  نتلف املبادرات املضــــللع  ا ش هذا الصــــدد،  ا ربيها مبادرة من
 مالف احلضارات وال امج الم تد رها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والينقاربة؛األمم املتحدة بش ن 

تمع،  ا ربيها املؤ ـــــــــــســـــــــــات باجلهود الم تواصـــــــــــل مجيع اجلهات الةاعلة ش ا  ترحب - 17 
الوطنيــة حلقوق اإلنســــــــــــــــان واملنظمــات غري احلكوميــة واهليئــات وا موعــات القــائمــة على أ ــــــــــــــــاس الــد ن 

املعتقد، بذهلا من أجل التشــــــــييع على تنةيذ اإلعالن املتعلق بالقضــــــــاء على مجيع أشــــــــكال التعصـــــــب  أو
تقوم ب  تلك  تلك اجلهود، وتشـــيع كذلك ماوتشـــيع ، (5)والتمييز القائمني على أ ـــاس الد ن أو املعتقد

اجلهات من عمل من أجل تعز ز حر ة الد ن أو املعتقد وتســــــــليع الضــــــــوء على حاست التعصــــــــب الد ين 
 والتمييز واسالهاد وتعز ز التسامح الد ين؛

الدول واألمم املتحدة وغريها من اجلهات الةاعلة،  ا ربيها املؤ ــــســــات الوطنية  توصااا  - 18 
اإلنســــــــــــــان واملنظمات غري احلكومية واهليئات وا موعات القائمة على أ ــــــــــــــاس الد ن أو املعتقد، حلقوق 

تكةل ش ما تبذل  من جهود لتعز ز حر ة الد ن أو املعتقد تعميم نص اإلعالن على أو ـــــــــــــــع نلاق  ب ن
 ركن وب ك  عدد ركن من اللغات وأن تشيع على تنةيذه؛

عمل املقرر اخلاص  لس حقوق اإلنســـــــان املعين ار ة الد ن ب تحيط علما  مق ال قدير - 19 
 ؛(6)أو املعتقد وبتقر ره املؤقت بش ن القضاء على مجيع أشكال التعصب الد ين

مجيع احلكومات على التعاون على حنو تام مع املقرر اخلاص واس تيابة لللبات   تحث - 20 
 من معلومات ومتابعة لتنةيذ وس ت  بصورة ربعالة؛ لزم  املتعلقة بز ارة بلداتا وتزو ده جبميع ما

إىل األمني العام أن  كةل حصول املقرر اخلاص على املوارد الالزمة لالالالن  تطلب - 21 
 بوس ت  على أمت وج ؛

إىل اجلمعيــــــة العــــــامــــــة ش دورهتــــــا  مؤقتــــــاع  إىل املقرر اخلــــــاص أن  قــــــدم تقر راع  تطلااااب - 22 
 والسبعني؛ ةرابعال

ة رابعأن تنظر ش مســــ لة القضــــاء على مجيع أشــــكال التعصــــب الد ين ش دورهتا ال تقرر - 23 
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