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 الدورة احلادية والستون
  من جدول األعمال١٤البند 

   ثقافة السالم
، ) اإلســالمية-مجهوريــة (االحتــاد الروســي، أذربيجــان، إندونيــسيا، أوزبكــستان، إيــران   

بابوا غينيا اجلديدة، باكستان، بليز، بـنغالديش، بنمـا، بـنن، بوركينـا فاسـو، بـيالروس،                 
 جـزر مارشـال، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، جيبـويت،       ليشيت، جزر القمـر،    -تايلند، تيمور   

ــورينام،    ــادين، الــــسلفادور، الــــسنغال، الــــسودان، ســ ســــانت فنــــسنت وجــــزر غرينــ
مــان، غــابون، غامبيــا، غواتيمــاال، غينيــا، الفلــبني، قطــر، كازاخــستان،   طاجيكــستان، ع

الكــامريون، كمبوديــا، كوســتاريكا، الكونغــو، الكويــت، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر،        
ــا   امل ــار، ميكرونيزيـ ــا، ميامنـ ــرب، منغوليـ ــات (غـ ــدة-واليـ ــاييت،  ) املوحـ ــاراغوا، هـ ، نيكـ

 مشروع قرار منقح: هندوراس
 

 السالم  من أجل والثقافات والتعاون بني األديان والتفاهمتشجيع احلوار  
 

 إن اجلمعية العامة، 
اإلعـالن العـاملي    يف ميثـاق األمـم املتحـدة و       دة  املُجـس  املقاصـد واملبـادئ      إذ تعيد تأكيد   

 والدين،والضمري ، وال سيما احلق يف حرية الفكر )١(نحلقوق اإلنسا
ربنـامج  ال بـشأن    ،٢٠٠١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٩ املؤرخ   ٥٦/٦ إىل قراراا    وإذ تشري  

ــني احلــضارات، و   ال ــاملي للحــوار ب ــؤرخ ٥٧/٦ع ــاين ٤ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــشأن ٢٠٠٢ن ، ب
ــسالم والالع   ــة ال ــشجيع ثقاف ــف، و ت ــؤرخ ٥٧/٣٣٧ن ــوز٣ امل ــه / مت ــع  ٢٠٠٣يولي ــشأن من ، ب

، بـشأن   ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٥٨/١٢٨نشوب الصراعات املـسلحة، و      
__________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١( 
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 تــــشرين ١١ املــــؤرخ ٥٩/٢٣ و تعزيــــز التفــــاهم واالنــــسجام والتعــــاون الــــديين والثقــــايف، 
 كــانون ١٥ؤرخ  املــ٥٩/١٤٣، و تــشجيع احلــوار بــني األديــان، بــشأن ٢٠٠٤نــوفمرب /الثــاين
العقــــد الدولــــي لثقافــــة الـســـالم والالعنـف مـن أجـل أطفـال             ، بشأن   ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

، بـــشأن ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٩/١٩٩، و  ٢٠١٠-٢٠٠١العالــــم،  
 ،القضاء على مجيع أشكال التعصب الديين

صداقة بــني البــشر علــى اخــتالف  علــى أمهيــة تعزيــز التفــاهم والتــسامح والــوإذ تـشدد  
أديام ومعتقدام وثقافام ولغام، وإذ تذكر بأن الدول مجعاء قـد تعهـدت مبوجـب امليثـاق                 

أمجـع   العـامل    يفوالتقيد ا   للجميع  بتعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        
 اجلنس أو اللغة أو الدين،العرق أو نوع دون متييز بسبب 

 الـيت قـام   )٢(٢٠٠٥ؤمتر القمـة العـاملي لعـام    ملـ الوثيقـة اخلتاميـة    اعتماد ب  حتيط علما  وإذ 
التأكيـد  التنوع الـديين والثقـايف، و  وتفهم أمهية احترام اإلقرار ب بفيها رؤساء الدول واحلكومات   

بالنـهوض يف كـل مكـان برفـاه          وااللتـزام    ،قيمـة احلـوار بـشأن التعـاون بـني األديـان            على   جمددا
 علـى كـل     التسامح واالحترام واحلوار والتعـاون     وتعزيز قيم تشجيع  وان وحريته وتقدمه،    اإلنس

بـني خمتلـف الثقافـات واحلـضارات والـشعوب      و من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمـي والـدويل       
 بغية تعزيز السالم واألمن الدوليني،

علـى أسـاس   مـة  القائالتعصب والتمييـز  مظاهر  خطرية من    أشكاال أن   وإذ يثري جزعها   
بـدافع مـن التعـصب      املرتكبـة   املعتقد، مبا يف ذلك أعمال العنف والتخويـف واإلكـراه            الدين أو 
ــديين،  ــدا ال ــشهد تزاي ــات      ت ــسان واحلري ــع حبقــوق اإلن ــدة مــن العــامل وــدد التمت  يف أحنــاء عدي
 األساسية،
يــز  ضــرورة أن يــتم، علــى مجيــع مــستويات اتمــع وفيمــا بــني األمــم، تعز  وإذ تؤكــد 

 الثقافـات   احلرية والعدل والدميقراطية والتـسامح والتـضامن والتعـاون والتعدديـة واحتـرام تنـوع              
 باعتبارهــا عناصــر مهمــة لتحقيــق الــسالم، واقتناعــا ، واحلــوار والتفــاهمواألديــان أو املعتقــدات

 فعالة،منها بضرورة قيام اتمع الدويل بتعزيز املبادئ التوجيهية للمجتمع الدميقراطي بصورة 
ــد   ــدالوإذ تعي ــ تأكي ــبري ب ــة التع ــالم  ،أن حري ــة وســائط اإلع ــات ، وتعددي ــدد اللغ  ، وتع

املعـارف  رف العلمية والتكنولوجية، مبا يف ذلـك        اواملساواة يف فرص االستفادة من الفنون واملع      
الـسبل  هـي   وسـائل التعـبري والنـشر        إىلمجيـع الثقافـات     وصول  ، وإتاحة إمكانية     الشكل ةرقميال

__________ 
 .٦٠/١انظر القرار  )٢( 
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 كفالة حرية تدفق األفكار بالكلمـة       ه من الضروري، لدى   لتنوع الثقايف، وأن  ضمن حتقيق ا  اليت ت 
 ف بنفسها،احلرص على أن تعرب مجيع الثقافات عن نفسها وأن تعر، والصورة
 ضرورة أن تواصل مجيع الدول بذل اجلهود على الصعيد الـدويل مـن أجـل                وإذ تؤكد  

ألديان والثقافـات   ا احلضارات، سعيا إىل منع استهداف       تعزيز احلوار وتوسيع آفاق التفاهم بني     
زاعات، وتقليـل احتمـاالت     ـلـصراعات والنـ   احلـل الـسلمي ل    يف  حيـث يـسهم ذلـك        ،)٣(ةاملختلف

 ، كذلكنشوء مشاعر العداء والصدام بل والعنف
 وكـذلك  ، الثقـايف والعرقـي والـديين واللغـوي    أوجـه التنـوع   إزاء أن التسامح ترىوإذ   

لـسالم والتفـاهم والـصداقة بـني األفـراد          شـاعة ا  أساسـي إل  أمـر    ، احلضارات وداخلها  احلوار بني 
، يف حني أن مظـاهر التحامـل الثقـايف والتعـصب وكـره              العاملوأمم  والشعوب من شىت ثقافات     

ولـد الكراهيـة والعنـف بـني الـشعوب        قـد ت   املختلفـة  الثقافـات واألديـان      املوجهـة ضـد   األجانب  
 ،العامل يف أحناءواألمم 

ــراء حــضارة وإذ تــسلم    ومــسامهتها اهلامــة يف تعزيــز احلــوار والتفاعــل بــني   هالرحــلبث
 احلضارات جبميع أشكاهلا،

 صعيدالـ كـل مـن   علـى  خمتلفـة   باملـسامهة القيمـة املقدمـة مـن مبـادرات           وإذ حتيط علما   
اء الوئـام  الوطين واإلقليمي والدويل، من قبيل مبادرة حتالف احلضارات، وإعالن بـايل بـشأن بنـ        

 ومـؤمتر زعمـاء األديـان العامليـة والتقليديـة، واحلـوار بـني        ،)٤(يلبني األديان يف إطار اتمع الدو     
، واجتمـاع القـادة غـري الرمسـي املعـين           “االعتدال املـستنري  ”احلضارات والثقافات، واستراتيجية    

ومـؤمتر قمـة    واملسيحية،   واحلوار بني اإلسالم     ،)٥(مباحلوار والتعاون بني األديان من أجل السال      
 واملنتـدى الثالثـي املعـين بتعـاون األديـان مـن أجـل الـسالم،                 الـدينيني، موسكو العـاملي للزعمـاء      

 ،وتترابط فيما بينها بعضابعضها ويعزز  إحداها األخرىتتمم وكلها مبادرات 
 أن هــذه املبــادرات حتــدد جمــاالت يــتعني فيهــا اختــاذ إجــراءات  وإذ تــضع يف اعتبارهــا 

على مجيع مستوياته من أجل تعزيز احلوار والتفاهم والتعـاون          و مجيع قطاعات اتمع     يفلية  عم
 بني األديان والثقافات واحلضارات،

 السالم،ب بالتزام مجيع األديان وإذ تسلم 

__________ 
 ).٢٠٠٥ (١٦٢٤لس األمن على النحو املعترف به أيضا يف قرار جم )٣( 
 )٤( A/60/254املرفق ،. 
 .A/60/383انظر  )٥( 
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 مــن يــشكالن بعــدين هــامنيواحلــوار بــني األديــان املتبــادل  أن التفــاهم تؤكــد - ١ 
 وثقافة السالم؛بني احلضارات حلوار أبعاد ا

 يف للتربية والعلم والثقافة بعمل منظمة األمم املتحدة حتيط علما مع التقدير  - ٢ 
ــني احلــضارات         ــز احلــوار ب ــة إىل تعزي ــا الرامي ــان يف ســياق جهوده ــني األدي جمــال احلــوار ب
والثقافات والشعوب، فضال عن األنشطة املتصلة بثقافة السالم، وترحـب بتركيزهـا علـى              

راءات ملموســـة علـــى كـــل مـــن املـــستوى العـــاملي واإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي اختـــاذ إجـــ
 ومبشروعها الرائد بشأن تعزيز احلوار بني األديان؛

ــسلم - ٣  ــديين والثقــايف يف عــامل    ت ــوع ال ــرام التن ــأن احت ــد عوملــ ي ب ــسهم يف ةتزاي  ي
التعاون الدويل، ويشجع تعزيز احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات، ويـساعد علـى يئـة               

 اإلنسانية؛اخلربات بيئة تفضي إىل تبادل 
تتـسبب   والـصراعات الـيت      التعـصب  أشـكال  بأنه على الـرغم مـن        م أيضا تسل - ٤ 

متزايـدة العالقـات الـسلمية    تـشكل خطـرا يهـدد بـصورة     وفجوة بني البلدان واملنـاطق   نشوء   يف
 واحلضارات تتقاسم جمموعة مشتركة من القـيم العامليـة        واألديان بني األمم، فإن مجيع الثقافات    

 وميكنها مجيعها أن تسهم يف إثراء البشرية؛
التزام مجيع الدول الرمسي بالوفاء بالتزاماا بتشجيع احتـرام سـائر           تعيد تأكيد    - ٥ 

ألساسـية للجميـع والتقيـد ـا ومحايتـها يف العـامل أمجـع، وذلـك مبـا                   حقوق اإلنسان واحلريات ا   
 مــن الــصكوك  ذلــك وغــري)١(يتفــق وميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان 

املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل؛ فالطابع العاملي هلذه احلقـوق واحلريـات أمـر ال يطالـه                 
 الشك؛

اإلجـراءات  مجيـع   ،  لتزاماا الدولية امتثاال منها ال  أن تتخذ،    الدول على    حتث  - ٦ 
ــدافع مــنالالزمــة ملكافحــة التحــريض علــى العنــف أو أعمــال العنــف والتخويــف واإلكــراه       ب

والتنــافر  ممــا قــد يتــسبب يف الــشقاق  ،الكراهيــة والتعــصب بــسبب الثقافــة أو الــدين أو املعتقــد 
 داخل اتمعات وفيما بينها؛

 الــدول علــى أن تتخــذ تــدابري فعالــة ملنــع التمييــز بــسبب الــدين أو ضاحتـث أيــ  - ٧ 
املعتقد يف إقرار حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها والتمتع ـا والقـضاء علـى هـذا                 

أن علـى   و،التمييز يف مجيع جماالت احلياة املدنية واالقتصادية والـسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة      
 مـن هـذا      تـشريعات أو إلغائهـا، عنـد االقتـضاء، بغـرض حظـر أي متييـز                تبذل كل اجلهود لسن   

 ؛ ات، واختاذ مجيع التدابري املالئمة ملكافحة التعصب بسبب الدين أو املعتقدالقبيل
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أن تعزيز ومحاية حقـوق األشـخاص املنـتمني إىل أقليـات قوميـة          ب تأكيدالتعيد   - ٨ 
السياسي واالجتمـاعي والـسالم ويغنيـان التنـوع         أو عرقية ودينية ولغوية يسهمان يف االستقرار        

فيهـا هـؤالء األشـخاص، وحتـث الـدول علـى            يعـيش   الثقايف وتراث اتمع برمته يف الدول اليت        
أن علـى   ضمان أن تعكس نظمها السياسية والقانونية التنوع املتعدد الثقافات داخل جمتمعاا و           

تمارسـات الدميقراطيـة والـسياسية حبيـث     ن، حـسب االقتـضاء، املؤسـسات واملنظمـات وامل       حس
 وتتفــادى مــيش شــرائح معينــة مــن اتمــع وإقــصاءها والتمييــز  تكــون املــشاركة فيهــا أكمــل

 ضدها؛
 احلكومات علـى تعزيـز التفـاهم والتـسامح والـصداقة بـني البـشر علـى           تشجع - ٩ 

 وضــعوكــذلك اخــتالف أديــام ومعتقــدام وثقافــام ولغــام، وذلــك بطــرق منــها التثقيــف 
 مــصادر التعــصب الثقــايف واالجتمــاعي ممــا مــن شــأنه معاجلــةمنــاهج وكتــب دراســية تقدميــة، 

واالقتــصادي والــسياسي والــديين، وعلــى األخــذ مبنظــور جنــساين عنــد القيــام بــذلك، لتعزيــز     
التفاهم والتسامح والـسالم والعالقـات الوديـة بـني األمـم ومجيـع الفئـات العرقيـة والدينيـة، مـع               

  األساسية لبناء ثقافة السالم؛ائلالوسمن بني يم بأن التثقيف على مجيع املستويات هو التسل
ــر  - ١٠  ــان        تق ــع األدي ــني مجي ــضل ب ــاهم أف ــاء تف ــالم يف إرس ــائط اإلع ــسامهة وس مب

يئـة بيئـة تفـضي      يف   و ، ويف تيسري إقامة حوار بني اتمعات      ،واملعتقدات والثقافات والشعوب  
 نسانية؛إىل تبادل اخلربات اإل

 املبــادرات العمليــة الــيت تــضطلع ــا علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــوطين  تؤيــد - ١١ 
مجيع األطراف املعنية، مبا فيها ممثلو وسـائط اإلعـالم أنفـسهم، لتـشجيع وسـائط اإلعـالم علـى                    
تعزيــز قــدرا علــى إشــاعة التفــاهم وإرســاء التعــاون بــني األديــان والثقافــات مــن أجــل الــسالم  

 ة والكرامة اإلنسانية؛والتنمي
 علــى تعزيــز احلــوار بــني وســائط اإلعــالم املنتميــة إىل مجيــع الثقافــات   تــشجع - ١٢ 

مـارس حبـس مـن    ت وتشدد على حق كل شـخص يف حريـة التعـبري الـيت ينبغـي أن       ،واحلضارات
 احترام حقوق اآلخـرين أو      ويقتضيهااملسؤولية ويف إطار قيود ال خترج عما ينص عليه القانون           

 فاظ على الصحة العامة أو األخالق؛احلألمن القومي أو النظام العام وة اعتهم ومحايمس
ــة      تؤكــد - ١٣  ــة العام ــك اجلمعي ــا يف ذل ــصلة، مب ــم املتحــدة ذات ال ــات األم  أن هيئ

إىل اختاذ تدابري منسقة لتعزيـز االحتـرام العـاملي ملـسائل حريـة        ستسعى  وجملس حقوق اإلنسان،    
 وملنــع حــاالت التعــصب والتمييــز والتحــريض علــى كراهيــة ،نــوع الثقــايفالــدين أو املعتقــد والت

 أتباع أي من الديانات أو املعتقدات؛طوائف أو  من الأفراد أي



A/61/L.11/Rev.2
 

6 06-66135 
 

 حوارا رفيع املستوى بشأن التعاون بني األديـان     ٢٠٠٧يف عام   تعقد   أن   تقرر - ١٤ 
ل حريـة الـدين أو املعتقـد        والثقافات للتشجيع على التـسامح والتفـاهم واالحتـرام العـاملي ملـسائ            

نحــو ال األخــرى يف هــذا اــال، علــى املماثلــةوالتنــوع الثقــايف، وذلــك بالتنــسيق مــع املبــادرات 
  اجلمعية العامة؛الذي تقره
لحــوار بــني األديــان لالنظــر يف إعــالن أحــد األعــوام املقبلــة ســنة  تقــرر أيــضا  - ١٥ 

 والثقافات؛
ــة امل تطلــب - ١٦  ــام كفال ــة تابعــة  إىل األمــني الع ــع املــسائل  املنهجي ــة جلمي والتنظيمي

األديـــان والثقافـــات واحلـــضارات داخـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة، والتنـــسيق  املـــشتركة بـــني 
 األديان والثقافات واحلـضارات     من أجل احلوار بني   واالتساق بصورة عامة ملا تبذله من جهود        

 تنسيق يف األمانة العامـة لالهتمـام       ، وذلك بعدة طرق من بينها تعيني وحدة       التعاون فيما بينها  و
 ؛ذه املسائل

 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الثانيــة  تطلــب أيــضا - ١٧ 
 .والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 


