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 األعمال)ب( من جدول  72البند 

تعزيز حقوق اإلنسااان وحماها:ام مساااقو حقوق اإلنسااان  
بما في ذلك الن:ج البدهلة لاحساااااتم الاماع البعلي بحقوق 

 اإلنسان والحريات األساسية
    

 2020كانون األول/ديسمبر   16قرار اتخذته الجمعية العامة في   
   

 [(89، الفقرة A/75/478/Add.2) الثالثةاللجنة  تقرير بناء على]  
  

 حرية الدهم أو المعاقد - 75/188
 

 ،إن الجمعية العامة 
ــية  18إلى المادة  إذ تشاااااتر  ــيا ـــــ من   18والمادة  (1)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســـــ

 وغيرهما من أحكام حقوق اإلنسان ذات الصلة، (2)اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

، الذي أصـــــــدرت ب  1981تشـــــــرين الثاني/نو مبر  25المؤرخ   36/55إلى قرارها أيضااااااوإذ تشاااااتر  
 كال التعصب والتمييز القائمين على أ اس الدين أو المعتقد،اإلعالن المتعلق بالقضاء على جميع أش

إلى قراراتها الســـــابقة المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد والقضـــــاء على جميع أشـــــكال  وإذ تشاااتر كذلك 
كانون األول/    18المؤرخ   74/145التعصــــب والتمييز القائمين على أ ــــاس الدين أو المعتقد، بما  يها قرارها 

 ،(3)2020حزيران/يوني   19المؤرخ  43/12وقرار مجلس حقوق اإلنسان  2019ديسمبر 

_________________ 

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

 (.3-ألف )د 217القرار  (2) 

 (، الفصل الرابع، الفرع ألف.A/75/53) 53الوثائق الر مية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والسبعون، الملحق رقم  انظر (3) 
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بالعمل المهم الذي تضـــــــــللع ب  اللجنة المعنية بحقوق اإلنســـــــــان  ي تو ير التوجي  بشـــــــــ ن  وإذ تقر 
 حرية الدين أو المعتقد، نلاق

با ــــــتنتاجات وتوصــــــيات حلقات عمل الخبراء التي نظمتها مفوتــــــية األمم المتحدة  وإذ تحيط علما 
الدينية  لحقوق اإلنسان والواردة  ي خلة عمل الرباط بش ن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو

ــاأ على التمييز أو العداء أو الع ــكل تحريضــــــــــ ــرين األول/   5نف، التي اعتمدت  ي الرباط،  ي التي تشــــــــــ تشــــــــــ
 ،(4)2012 أكتوبر

ــية  وإذ ترى   ــا ـــــــ ــر األ ـــــــ ــبة إلى أتباع أي منهما، أحد العناصـــــــ ــكسبل، بالنســـــــ أن الدين أو المعتقد يشـــــــ
ــفها حقاأ عالمياأ    ي ــكل تام بوصــــــــ ــمانها بشــــــــ ــورهم للحياة وأن  ينبحي احترام حرية الدين أو المعتقد وتــــــــ تصــــــــ
 حقوق اإلنسان، من

المعتقد  ى أ ــاس الدين أوإزاء ا ــتمرار أعمال التعصــب والعنف القائمة عل وإذ يساااور ا بالا القل  
ــخاص المنتمون إلى اللوائف الدينية واألقليات الدينية  ي جميع أنحاء ــد األ راد، بمن  يهم األشــــــــ العالم،   تــــــــ

ة هذه الحوادث، التي كثيراأ ما يكون لها طابع إجرامي وقد تكون لها خصائص دولية،  وإزاء تزايد عدد وحدس

الذي أحرز  ي القضــاء على جميع أشــكال التعصــب والتمييز    محدودية التقدم وإذ يقلق:ا بالا القل  
القائمين على أ ـــــــاس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أن  من الضـــــــروري، بناء على ذلم، بذل المزيد من الجهود  

جميع أشــكال   المكثفة من أجل تعزيز وحماية الحق  ي حرية الفكر والضــمير والدين أو المعتقد والقضــاء على
ــاس الدين أو المعتقد، على غرار ما لوحل  ي المؤتمر العالمي  الكراهية وا لتعصـــــــب والتمييز القائمة على أ ـــــ

لمناهضـــة العنصـــرية والتمييز العنصـــري وكراهية األجانب وما يتصـــل بذلم من تعصـــب الذي عقد  ي ديربان 
ــبتمبر   8آب/أغســـــلس إلى   31بجنوب أ ريقيا  ي الفترة من  ــتعر 2001أيلول/ ـــ اض ديربان ، و ي مؤتمر ا ـــ

 ،2009نيسان/أبريل  24إلى  20الذي عقد  ي جنيف  ي الفترة من 

إلى أن الدول تقع عليها المســــــــؤولية األ ــــــــا ــــــــية عن تعزيز حقوق اإلنســــــــان وحمايتها،   وإذ تشاااااتر 
ــة    ي بما ــمل حقهم  ي ممار ــ ــخاص المنتمين إلى األقليات الدينية، بما يشــ ــان الواجبة لصشــ ذلم حقوق اإلنســ

 معتقدهم بحرية،دينهم أو 

ألن الجهات الفاعلة التابعة للدول ولحير الدول تتحاتـى  ي بع  األحيان عن   وإذ يسااور ا القل  
أعمال العنف أو التهديدات الحقيقية بالعنف تـــد األشـــخاص المنتمين إلى اللوائف الدينية واألقليات الدينية، 

 أو تشجع تلم األعمال أو التهديدات،

إزاء تزايد عدد القوانين واألنظمة التي تحد من حرية الفكر والضــــــــــمير   أيضااااااا وإذ يساااااااور ا القل  
 والدين أو المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بلريقة تمييزية،

ــريع  ي  واقاناعا من:ا  ــتى أنحائ  من تزايد  ـــ ــهده العالم  ي شـــ ــدي لما يشـــ ــرورة التعجيل بالتصـــ بضـــ
لواجبة لص راد، وال  ــيما األشــخاص المنتمون إلى اللوائف الدينية التلرف الديني الذي يمس حقوق اإلنســان ا

واألقليات الدينية، ولحاالت العنف والتمييز التي يت ذى منها كثير من الناس، وال  ـيما النسـاء واألطفال، على  
ــات تمليها الثقا ة والتقاليد،  ــم الدين أو المعتقد، أو عمال بممار ـــــــ ــاس الدين أو المعتقد أو با ـــــــ ــاءة  أ ـــــــ وإل ـــــــ

_________________ 

 (4) A/HRC/22/17/Add.4.التذييل ، 

https://undocs.org/ar/A/HRC/22/17/Add.4
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ــة  ي ميـثاق األمم المتحـدة و ي صــــــــــــــكو    ا ــــــــــــــتخـدام اـلدين أو المعتقـد لحـاـيات تتعـارض والمـبادم المكر ــــــــــــ
 المتحدة األخرى ذات الصلة، األمم

إزاء كل ما يستهدف األماكن والمواقع والمزارات الدينية من اعتداءات تنتهم   وإذ يساور ا بالا القل  
الدولي لحقوق اإلنســـــــان والقانون الدولي اإلنســـــــاني، بما  ي ذلم أي تدمير  القانون الدولي، وال  ـــــــيما القانون 

متعمـد لثثـار والمعـالم التـاريخيـة، وبمـا  ي ذلـم أيضـــــــــــــــاأ مـا يرتكـب منهـا على خل يـة تحري  على الكراهيـة  
 القومية أو العنصرية أو الدينية،

على أن للدول والمنظمات اإلقليمية والمؤ ـسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان والمنظمات غير   وإذ تشادد 
الحكومية والهيئات الدينية وو ـائ  اإلعالم والمجتمع المدني ككل دوراأ مهماأ  ي تعزيز التسـامو واحترام التنوع 

ــايتهــــا، بمــــا  ي ذلــــم حريــــة الــــدين  أو المعتقــــد، على  الــــديني والثقــــا ي و ي تعزيز حقوق اإلنســـــــــــــــــان وحمــ
 العالمي، الصعيد

أهمية التعليم، بما  ي ذلم التثقيف  ي مجال حقوق اإلنســـــــــان،  ي تعزيز التســـــــــامو الذي   وإذ تؤكد 
ينلوي على تقبل الناس للتنوع واحترامهم ل ، ويشـمل ذلم حرية التعبير عن الدين، وإذ تؤكد أيضـاأ تـرورة أن  

ماأ مجدياأ  ي تعزيز التســامو و ي القضــاء على التمييز القائم على  يســهم التعليم، وبخاصــة  ي المدارس، إ ــها
 أ اس الدين أو المعتقد،

أن لكل  رد الحق  ي حرية الفكر والضـمير والدين أو المعتقد التي تشمل حرية الفرد  تؤكد - 1 
عتقـد والحريـة   ي أن يختـار بنفســــــــــــــ  أن يكون ـل  أو ال يكون ـل  دين أو معتقـد أو أن يعتنق هـذا اـلدين أو الم

إشـــــــــــهار دين  أو معتقده بمفرده أو مع جماعة من األ راد، علناأ أو  ـــــــــــراأ، عن طريق التعليم والممار ـــــــــــة    ي
 والعبادة وإقامة الشعائر، بما  ي ذلم حق الفرد  ي تحيير دين  أو معتقده؛

ــاوي  تشااااااااادد - 2  ــمير والدين أو المعتقد ينلبق بالتســـــــــــ على أن الحق  ي حرية الفكر والضـــــــــــ
جميع األشــــــــــخاص، بصــــــــــرف النظر عن دينهم أو معتقدهم ودون أي تمييز حيما يتعلق بتمتعهم بحماية  على

 القانون على قدم المساواة؛

انتهاكات حرية الفكر والضــــــمير والدين أو المعتقد وجميع أشــــــكال التعصــــــب  تدهم بشاااادة - 3 
 والتمييز والعنف القائمة على أ اس الدين أو المعتقد؛

الزيـادة المســــــــــــــجلـة عمومـا  ي أعمـال التمييز والتعصــــــــــــــب والعنف،   مع باالا القل تادر   - 4 
أنحاء  بصــرف النظر عمن يقوم بتلم األعمال، تــد أ راد العديد من اللوائف الدينية وغيرها من اللوائف  ي
لمســــــــيحية  مختلفة من العالم، بما  يها الحاالت التي تحدث بدا ع كراهية اإل ــــــــالم ومعاداة الســــــــامية وكراهية ا

 والتحامل على أتباع الديانات أو المعتقدات األخرى؛

على أنـ  ال يجوز وال ينبحي رب  اإلرهـاب بـ ي دين أو معتقـد، لمـا قـد يترتـب  تعتاد الاايدتاد - 5 
ــارة تؤثر  ي تمتع كـــل أ راد اللوائف الـــدينيـــة المعنيـــة بـــالحق  ي حريـــة الـــدين  على ذلـــم من عواقـــب تــــــــــــــ

 المعتقد؛ أو

 يهم األشــخاص   العنف وأعمال اإلرهاب المســتمرة التي تســتهدف األ راد، بمن دةتدهم بشاا  - 6 
ــمهما، وتؤكد أهمية اتباع نه  وقائي   ــاس الدين أو المعتقد أو با ـــ الذين ينتمون إلى األقليات الدينية، على أ ـــ
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مجتمعي شــــــــــــــــامـــل واحتوائي يضــــــــــــــم مجموعـــة وا ــــــــــــــعـــة من الجهـــات الفـــاعلـــة، بمـــا  يهـــا المجتمع المـــدني  
 الدينية؛ لوائفوال

إلى أن الدول ملزمة ب ن تســــعى جاهدة على النحو الواجب إلى منع ارتكاب أعمال   تشاااتر - 7 
تحقق  يها   العنف والتخويف والمضــايقة تــد شــخص أو مجموعة من األشــخاص ينتمون إلى أقلية دينية وأن

 وتعاقب عليها، بح  النظر عن مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلم يمكن أن يشكل انتهاكاأ لحقوق اإلنسان؛

على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق  ي التجمع الســــــــــلمي  تشاااااادد - 8 
ــاأ، وتؤكد الدور   هي الجمعيات تكوينوالحق  ي حرية  ز بعضــــها بعضــ ــابكة يعزسب حريات وحقوق مترابلة ومتشــ

ئمين على أ ـاس  الذي يمكن أن تؤدي  ممار ـة تلم الحقوق  ي التصـدي لجميع أشـكال التعصـب والتمييز القا
 الدين أو المعتقد؛

أي دعوة إلى الكراهية القائمة على أ ـــــاس الدين أو المعتقد تشـــــكل تحريضـــــاأ  تدهم بشااادة - 9 
ــرية  ــمعية البصـ ــائ  اإلعالم الملبوعة أو السـ ــواء ا ـــتخدمل  ي ذلم و ـ على التمييز أو العداء أو العنف،  ـ

 اإللكترونية أو غيرها من الو ائل؛ أو

إزاء ا ـــــــــــــتمرار تكريس التعصـــــــــــــب والتمييز على الصـــــــــــــعيد االجتماعي  عم القل تعرب  - 10 
كثيرين على أ ـــــــاس الدين أو المعتقد، وتشـــــــدد على أن وجود إجراءات قانونية تتعلق بمجموعات دينية  تـــــــد
مجموعات قائمة على أ ــــاس المعتقد وب ماكن العبادة ليس شــــرطا مســــبقا لممار ــــة الفرد الحق  ي إشــــهار   أو

و معتقـده وأنـ  عنـدمـا تكون تلـم اإلجراءات مللوبـة قـانونـا على الصــــــــــــــعيـد الوطني أو المحلي،  ينبحي دينـ  أ
تكون غير تمييزية من أجل المســــــاهمة  ي تو ير حماية  عالة لحق الجميع  ي ممار ــــــة شــــــعائرهم الدينية  أن
 معتقداتهم بمفردهم أو مع جماعة من األ راد، علناأ أو  راأ؛ أو

ــة، بمن ل تدر  بق - 11  ــاعاأ هشــ ــون أوتــ  يهم  التحديات التي يواجهها األشــــخاص الذين يعيشــ
المحرومون من حريتهم والالجئون وطـالبو اللجوء والمشــــــــــــــردون داخلـياأ واألطـفال واألشــــــــــــــخـاص المنتمون إلى 
أقليــات قوميــة أو عرأيــة أو أقليــات دينيــة ولحويــة والمهــاجرون  ضــــــــــــــال عن النســـــــــــــــاء، حيمــا يتعلق بقــدرتهم 

 ممار ة حقهم  ي حرية الدين أو المعتقد بحرية؛ على

على أن  ال يجوز، على نحو ما أكدت  اللجنة المعنية بحقوق اإلنســـــان، تقييد حرية  تشااادد - 12 
ــالمة العامة   ــرورياأ لحماية الســـــ ــى القانون وكان تـــــ ــهار دين  أو معتقده إال إذا كان ذلم بمقتضـــــ الفرد  ي إشـــــ

تمييزي   ة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األ ا ية وكان غيرالنظام العام أو الصحة العام أو
 ويلبق على نحو ال ينتقص من الحق  ي حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛

البـال  إزاء ا ــــــــــــــتمرار العقبـات التي تعوق التمتع بـالحق  ي حريـة الـدين  تعرب عم قلق:اا - 13 
لتعصــــــــــــــب والتمييز والعنف التي تقوم على أ ــــــــــــــاس اـلدين أو المعتـقد، ومنهـا  المعتـقد وتزاـيد عـدد حـاالت ا أو
 يلي: ما

ــخاص  )أ(  ــبب دينهم أو معتقدهم، بمن  يهم األشــــ ــد األ راد، بســــ ــب تــــ أعمال العنف والتعصــــ
 المتدينون واألشخاص المنتمون إلى األقليات الدينية وغيرها من اللوائف  ي شتى أنحاء العالم؛

الديني  ي بقاع شــــــــتى من العالم، مما يؤثر على حقوق اإلنســــــــان لص راد،  ازدياد التلرف )ب( 
 بمن  يهم األشخاص المنتمون إلى األقليات الدينية؛
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ــاس الدين أو المعتقد التي قد تتجلى  )ج(  حوادث الكراهية والتمييز والتعصـــــب والعنف على أ ـــ
 ى أ اس دينهم أو معتقدهم؛أو ترتب  بالقولبة المهينة لصشخاص وتنميلهم  لباأ ووصمهم عل

االعتـداء على األمـاكن والمواقع والمزارات الـدينيـة أو تـدميرهـا  ي انتهـا  للقـانون الـدولي،  )د( 
ــي  من أهمية تتجاوز اللابع   ــاني، لما تكتســـــ ــان والقانون الدولي اإلنســـــ ــيما القانون الدولي لحقوق اإلنســـــ وال  ـــــ

 عتنقون معتقدات روحية أو دينية؛المادي بالنسبة لكرامة وحياة األشخاص الذين ي

الحاالت التي تشـكل، على صـعيد القانون والممار ـة على السـواء، انتهاكات لحق اإلنسـان  )ه( 
 ي حريــة الــدين أو المعتقــد، بمــا  ي ذلــم حق الفرد  ي الجهر بمعتقــداتــ  الروحيــة والــدينيــة، مع مراعــاة المواد  

 لمدنية والسيا ية وغيره من الصكو  الدولية؛ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا

النظم الد ــــــــــــتورية والتشــــــــــــريعية التي ال تقدم تــــــــــــمانات كاحية و عالة للجميع دون تمييز  )و( 
 أجل ممار ة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛ من

زيزها المعتقد وتع الدول على تكثيف جهودها لحماية حرية الفكر والضــمير والدين أو تحث - 14 
 وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الحاية:

أن تكفل تو ير نظمها الد ـــــــتورية والتشـــــــريعية للجميع دون تمييز تـــــــمانات كاحية و عالة  )أ( 
لحرية الفكر والضـــــمير والدين أو المعتقد، بلرق منها إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضـــــاء، بو ـــــائل منها تقديم 

 ـبل انتصـاف  عالة  ي الحاالت التي ينتهم  يها الحق  ي حرية الفكر والضـمير  المسـاعدة القانونية، وتو ير 
والدين أو المعتقد أو الحق  ي اختيار المرء لدين  أو معتقده وممار ـــة شـــعائره بحرية، مع إيالء عناية خاصـــة  

 لصشخاص المنتمين إلى األقليات الدينية؛

مل المقبولة المتعلقة بتعزيز وحماية حرية أن تنفذ جميع توصـيات اال ـتعراض الدوري الشـا )ب( 
 الدين أو المعتقد؛

أن تكفل عدم حرمان أي من الموجودين  ي إقليمها والخاتـــــعين لواليتها، أل ـــــباب تتعلق  )ج( 
الحماية الكاحية لصشـــــــــخاص   تو سر وأنبالدين أو المعتقد، من الحق  ي الحياة والحرية واألمن الشـــــــــخصـــــــــي، 

عـدم تعرض أي  رد للتـعذـيب  تكـفل وأنءات العنيـفة بســـــــــــــــبب دينهم أو معتـقدهم، المعرتــــــــــــــين لخلر االعـتدا
غيره من تــــروب المعاملة أو العقوبة القا ــــية أو الالإنســــانية أو المهينة أو االعتقال أو االحتجاز تعســــفاأ   أو

م وأنلص باب ذاتها،   جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛ تقدس

ــا التخاذ أن تضــــــــع حدا ال )د(  ــان للمرأة والفتاة وأن تولي اهتماماأ خاصــــــ نتهاكات حقوق اإلنســــــ
التدابير المالئمة لتعديل أو إلحاء التشـــريعات واألنظمة واألعراف والممار ـــات القائمة التي تنلوي على تمييز  

م الســبل  تــدهما، بما  ي ذلم  ي إطار ممار ــة حقهما  ي حرية الفكر والضــمير والدين أو المعتقد، وأن تدع
 العملية لكفالة المساواة بين الجنسين؛

أن تكفل عدم تلبيق التشــــــــــــــريعات القائمة بلريقة تمييزية أو على نحو يؤدي إلى التمييز  )ه( 
على أ ـــــــاس الدين أو المعتقد، وأال يتعرض أي  رد للتمييز على أ ـــــــاس دين  أو معتقده  ي الحصـــــــول على  

اللبية أو  رص العمل أو المســــاعدة اإلنســــانية أو المنا ع االجتما ية، وأن يتا  أمور منها التعليم أو الرعاية 
ــاواة بين الجميع، على الخدمات العامة  ي بلده، دون أي   لكل  رد حق و رصــــة الحصــــول، على أ ــــاس المســ

 تمييز على أ اس الدين أو المعتقد؛
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ــات التســـجيل المتبعة من أج )و(  ــاء، ممار ـ ــتعرض، عند االقتضـ ــمان أال تقيد تلم أن تسـ ل تـ
ــواء بمفردهم أو مع جماعة من األ راد،   ــهار دينهم أو معتقدهم،  ـــ ــخاص  ي إشـــ ــات حق جميع األشـــ الممار ـــ

 علناأ أو  راأ؛

أن تكفل عدم حجب أي وثائق ر ـــــــــــمية عن أي  رد على أ ـــــــــــاس الدين أو المعتقد، وأن   )ز( 
 ائ  الديني  ي تلم الوثائق تد إرادت ؛تكفل لكل شخص الحق  ي االمتناع عن كشف معلومات بش ن انتم

يتعلق  أن تكفل بوج  خاص حق جميع األشــخاص  ي العبادة أو التجمع أو التدريس حيما ) ( 
ـب ي دين أو معتقـد، وحقهم  ي إقـامـة األمـاكن الالزمـة لهـذه األغراض وإدارتهـا، وحق جميع األشــــــــــــــخـاص  ي  

 المجاالت وتلقيها ونقلها؛التماس المعلومات واأل كار  ي هذه 

ــان،  )ط(  ــريعات الوطنية المالئمة وطبقاأ للقانون الدولي لحقوق اإلنســـ  كاملأن تكفل، و قاأ للتشـــ
حرـية جميع األشــــــــــــــخـاص وأ راد المجموعـات  ي إـقامـة المؤ ــــــــــــــســــــــــــــات اـلدينـية أو الخيرـية لحترام والحمـاـية اال
 اإلنسانية وإدارتها؛ أو

ســؤولين الر ــميين والمو فين العموميين، بمن  يهم أ راد الهيئات أن تكفل احترام جميع الم )ي( 
المكلفة بإنفاذ القوانين ومو فو مرا ق االحتجاز والعســــــــكريون والمربسون، حرية الدين أو المعتقد وامتناعهم عن  

على كل ما هو تــــــروري   حصــــــولهمالتمييز على أ ــــــاس الدين أو المعتقد أثناء أدائهم لواجباتهم الر ــــــمية، و 
 ومنا ب من تو ية أو تثقيف أو تدريب بش ن حرية الدين أو المعتقد؛

أن تتخــــذ جميع اإلجراءات الالزمــــة والمالئمــــة، بمــــا يتفق مع المعــــايير الــــدوليــــة لحقوق   ) ( 
اإلنســـــــان، لمكا حة الكراهية والتمييز والتعصـــــــب وأعمال العنف والتخويف واإلكراه بدا ع من التعصـــــــب القائم  

أو المعتقد ومكا حة التحري  على العداء والعنف، مع إيالء اهتمام خاص لصشــــــــــخاص  على أ ــــــــــاس الدين 
 المنتمين إلى أقليات دينية  ي جميع أنحاء العالم؛

أن تعزز التفاهم والتسـامو وعدم التمييز واالحترام  ي جميع المسـائل المتعلقة بحرية الدين  )ل( 
بتشــــجيع المعر ة على نلاق أو ــــع  ي المجتمع ككل بتنوع  المعتقد عن طريق التعليم وغيره من الو ــــائل، أو

 األديان والمعتقدات وبتاريخ مختلف األقليات الدينية الخاتعة لواليتها وبتقاليدها ولحاتها وثقا اتها؛

ــاس   )م(  ــيل على أ ـــ ــتبعاد أو التقييد أو التفضـــ ــكال التفرقة أو اال ـــ ــكل من أشـــ أن تمنع أي شـــ
ــاس  الدين أو المعتقد يعوق اإلقر  ــتها على أ ــ ــية أو التمتع بها أو ممار ــ ــا ــ ــان والحريات األ ــ ار بحقوق اإلنســ

 متكا ئ وأن تتحرى بوادر التعصب التي قد تقود إلى التمييز على أ اس الدين أو المعتقد؛

ــامو واحترام التنوع الديني  ترحب - 15  ــائ  اإلعالم التي ترمي إلى تعزيز التســـــــــــ بمبادرات و ـــــــــــ
اإلنســان وحمايتها، بما  ي ذلم حرية الدين أو المعتقد، على الصــعيد العالمي وتشــجع   والثقا ي وتعزيز حقوق 

تلم المبادرات، وتشـــــــــــدد على أهمية مشـــــــــــاركة جميع األشـــــــــــخاص، بصـــــــــــرف النظر عن دينهم أو معتقدهم،  
 عوائق  ي و ائ  اإلعالم و ي الخلاب العام؛ بدون 

 ي ذلم الحوار بين األديان أو المعتقدات  أهمية مواصــلة الحوار بجميع أشــكال ، بما تؤكد - 16 
وداخلها، وتعزيزه وتو ــــــيع نلاق المشــــــاركة حي ، بما  ي ذلم مشــــــاركة المرأة، من أجل التشــــــجيع على المزيد 

ــدد، بما  يها مبادرة  من ــامو واالحترام والتفاهم، وترحب بمختلف المبادرات المضـــــــللع بها  ي هذا الصـــــ التســـــ
 الحضارات والبرام  التي تديرها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقا ة؛األمم المتحدة بش ن تحالف 
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ــات  ترحب - 17  ــســــــ بالجهود التي تواصــــــــل جميع الجهات الفاعلة  ي المجتمع، بما  يها المؤ ــــــ
ــاس الــدين   ــان والمنظمــات غير الحكوميــة والهيئــات والمجموعــات القــائمــة على أ ـــــــــــــ الوطنيــة لحقوق اإلنســـــــــــــ

ذلها من أجل التشجيع على تنفيذ اإلعالن المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز  المعتقد، ب أو
، وتشــــــــجع تلم الجهود، وتشــــــــجع كذلم ما تقوم ب  تلم الجهات من  (5)القائمين على أ ــــــــاس الدين أو المعتقد

التمييز واالتلهاد  عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسلي  الضوء على حاالت التعصب الديني و 
 وتعزيز التسامو الديني؛

ــات الوطنية  توصااااي - 18  ــســــ الدول واألمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بما  يها المؤ ــــ
ــان والمنظمـات غير الحكومـية والهيـئات والمجموعـات الـقائمـة على أ ــــــــــــــاس اـلدين أو المعتـقد،   لحقوق اإلنســــــــــــ

ة الدين أو المعتقد تعميم نص اإلعالن على أو ــــــــع نلاق ممكن  تكفل  ي ما تبذل  من جهود لتعزيز حري ب ن
 وب كبر عدد ممكن من اللحات وأن تشجع على تنفيذه؛

الدين بعمل المقرر الخاص لمجلس حقوق اإلنســـان المعني بحرية   تحيط علما مع الاقدهر - 19 
 ؛(6)أو المعتقد وبتقريره المؤقل بش ن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني

لللبات  جميع الحكومات على التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص واال ــتجابة  تحث - 20 
 المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بجميع ما يلزم من معلومات ومتابعة لتنفيذ واليت  بصورة  عالة؛

لالتـلالع إلى األمين العام أن يكفل حصـول المقرر الخاص على الموارد الالزمة  تطلب - 21 
 بواليت  على أتم وج ؛

إلى المقرر الخـــــاص أن يقـــــدم تقريراأ مؤقتـــــاأ إلى الجمعيـــــة العـــــامـــــة  ي دورتهـــــا  تطلاااب - 22 
 والسبعين؛ الساد ة

لديني  ي دورتها أن تنظر  ي مســـــــــــ لة القضـــــــــــاء على جميع أشـــــــــــكال التعصـــــــــــب ا تقرر - 23 
 والسبعين  ي إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها“. الساد ة
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