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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٩البند 
ذلك من أشكال   العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ب       

  عالن وبرنامج عمل ديربان متابعة وتنفيذ إ:التعصب

  *س حقوق اإلنسانلقرار اعتمده جم    

    ٢٢/٣١  
 النمطية السلبية والوصم والتمييـز      استخدام القوالب مكافحة التعصب و      

   بسبب دينهم أو معتقدهمأشخاصوالتحريض على العنف وممارسته ضد 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  

بأن تعزز وتشجع   اق األمم املتحدة    مجيع الدول مبوجب ميث   التزام   إذ يؤكد من جديد     
، دون متييـز     على الصعيد العـاملي    حقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة    ومراعاة  احترام  

  بسبب الدين أو املعتقد، ضمن أسباب أخرى،

 ٢٤ املـؤرخ    ١٦/١٨ قراري جملس حقـوق اإلنـسان        وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
، وقــراري اجلمعيــة ٢٠١٢س مــار/ آذار٢٣ املــؤرخ ١٩/٢٥ و٢٠١١مــارس /آذار
 كانون  ٢٠ املؤرخ   ٦٧/١٧٨ و ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٦٧ العامة
  ،٢٠١٢ديسمرب /األول

__________ 

ـ                  *   ة سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثاني
  .، الفصل األول)A/HRC/22/2(والعشرين 
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 يف حظر التمييز القائم على أساس       أن من واجب الدول    وإذ يؤكد من جديد كذلك      
 وفعاليـة   ة القـانون   يف التمتع حبماي   واةالدين أو املعتقد وتنفيذ التدابري الالزمة لضمان املسا       

  ،احلماية هذه
أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يـنص، يف          وإذ يؤكد من جديد       

إنسان احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين أو املعتقـد،          مجلة ما ينص عليه، على أن لكل        
تاره، وحريته ، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيدينله يكون أن ويشمل ذلك حريته يف 

يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مـع مجاعـة،              
   ،وأمام املأل أو على حدة

 الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارسة احلق يف حرية           وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
ات وتلقيها ونقلها يف ترسيخ الدميقراطية      الرأي والتعبري واالحترام الكامل حلرية التماس املعلوم      

ومكافحة التعصب الديين، وأن ممارسة احلق يف حرية التعـبري تنطـوي علـى واجبـات                 
   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،١٩ومسؤوليات خاصة وفقاً للمادة 

بالتايل تؤدي   و ية اليت تدعو إىل الكراهية الدين      إزاء األعمال  عرب عن بالغ القلق   يوإذ    
  إىل تقويض روح التسامح،

 أن ينبغـي  وال ميكن ال، جبميع أشكاله ومظاهره،     اإلرهاب أن يؤكد من جديد  وإذ    
  ، إثنيةمجاعة أو حضارة أو قومية أو دين بأي قرنُي

أعمال  على    مقبوالً اًأن يكون رد  أبداً   أن العنف ال ميكن       أيضاً جديدؤكد من   يوإذ    
  لدين أو املعتقد،تعصب على أساس اال

 الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارسـة احلـق يف         وإذ يؤكد من جديد كذلك      
حرية الرأي والتعبري واالحترام الكامل حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلـها يف ترسـيخ              

  الدميقراطية ومكافحة التعصب الديين،

ب يف جمال حقوق اإلنـسان يف        الدور اإلجيايب للتثقيف والتدري    وإذ يؤكد من جديد     
  تعزيز التسامح وعدم التمييز واملساواة،

 إزاء حوادث التعصب والتمييز والعنـف الـيت تـستهدف           وإذ يساوره بالغ القلق     
  ، مجيع أحناء العاملأشخاصاً بسبب دينهم أو معتقدهم يف

  تقد،املع  الدين أوبسبب من أي دعوة إىل التمييز أو العنف وإذ يعرب عن استيائه  
 من مجيع أعمال العنف اليت تستهدف أشخاصاً بسبب         وإذ يعرب عن استيائه البالغ      

 بيوهتم أو جتـارهتم أو ممتلكـاهتم        تستهدفك القبيل   لدينهم أو معتقدهم، وأي أعمال من ذ      
  مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادهتم، أو



A/HRC/RES/22/31 

3 GE.13-13018 

ات بني األفـراد أو تـستهدفهم        إزاء اإلجراءات اليت تستغل التوتر     وإذ يشعر بالقلق    
  عْمداً بسبب دينهم أو معتقدهم،

 التعصب والتمييز وأعمال العنف يف أحناء شىت مـن          حاالت وإذ يالحظ ببالغ القلق     
أشخاص ينتمون إىل أقليات    ضد   الباعث عليها هو التمييز      احلاالت اليت يكون  العامل، مبا فيها    

ع الديانات وإنفاذ تدابري متّيز حتديداً ضد أشـخاص         دينية، إضافة إىل الصورة السلبية عن أتبا      
  بسبب دينهم أو معتقدهم،

 إزاء تنامي مظاهر التعصب القائم على أساس الدين أو املعتقـد  وإذ يعرب عن القلق   
ميكن أن تترتـب    واليت ميكن أن تولد الكراهية والعنف بني األفراد من شىت األمم وداخلها،             

 وإذ يشدد يف هذا الصدد على أمهية ، الوطين واإلقليمي والدويلصعدآثار خطرية على ال  عليها  
احترام التنوع الديين والثقايف واحلوار بني األديان والثقافات، بغرض النهوض بثقافة قوامهـا             

  التسامح واالحترام بني األفراد واجملتمعات واألمم،
ان أو املعتقدات إىل     القيمة اليت يقدمها األشخاص من مجيع األدي       باملسامهةم   يسلّ وإذ  

البشرية واملسامهة اليت ميكن أن يقدمها احلوار بني اجملموعات الدينية يف زيادة الوعي بـالقيم               
  املشتركة بني مجيع البشر وحتسني فهمها، 

تنفيذ النظم القانونية القائمة الـيت      النهوض ب  العمل معاً من أجل      بأن أيضاً   ميسلّوإذ    
 بني األديـان والثقافـات،      وزيادة جهود احلوار  رائم الكراهية،   حتمي األفراد من التمييز وج    

 يف مكافحة مظـاهر      أوىل همة خطوة م  هيع نطاق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،        يتوسو
  التعصب والتمييز والعنف اليت تستهدف األفراد على أساس الدين أو املعتقد،

يمية والوطنية الراميـة إىل      يف هذا الصدد جبميع املبادرات الدولية واإلقل       وإذ يرحب   
 ومكافحة التمييز ضد األفراد على أساس الـدين         العقائدتعزيز الوئام بني األديان والثقافات و     

 باملبادرة األخـرية للرئاسـة      يط علماً حيسطنبول، وإذ   ااملعتقد، مبا يف ذلك إطالق عملية        أو
، وبعقـد   "إطـار التنـوع   الوحدة يف   "نطاق موضوع    يف األلبانية للجنة وزراء جملس أوروبا    

 حلقوق اإلنسان خلمس حلقات عمل إقليمية بشأن املـسائل           السامية مفوضية األمم املتحدة  
  ذات الصلة يف تايلند وشيلي وكينيا واملغرب والنمسا،

اسـتخدام  يف   إزاء استمرار احلاالت اخلطرية املتمثلـة        يعرب عن بالغ قلقه     -١  
 دينهم أو معتقـدهم،  ليب والوصم ضد أشخاص بسببالقوالب النمطية املهينة والتصنيف الس    

طية قوالب منوإدامة متطرفة هبدف خلق اء الربامج واخلطط اليت تنفذها منظمات ومجاعات  وإز
  ، خاصة عندما تتغاضى احلكومات عنها؛ الدينيةاجلماعاتسلبية بشأن 

التعـصب الـديين والتمييـز       مظـاهر  إزاء استمرار تزايد     يعرب عن قلقه    -٢  
ألفـراد بـسبب دينـهم      ل  السليب التصنيف النمطي يتصل بذلك من عنف، إضافة إىل        وما
توجه ضد  ويدين يف هذا السياق أية دعوة إىل الكراهية         يف خمتلف أحناء العامل،     معتقدهم،   أو
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تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وحيث الدول على أن تتخذ تـدابري               و أفراد
 هذا القرار، تتفق والتزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل حلقـوق            ملبني يف على النحو ا  فعالة،  

   اإلنسان، بغية التصدي هلذه املظاهر ومكافحتها؛

تمييـز   أي دعوة إىل الكراهية الدينية تشكل حتريـضاً علـى ال        بشدة يدين  -٣  
عـن طريـق الوسـائط       عن طريق وسائط اإلعالم املطبوعة أو        العداوة أو العنف، سواءٌ    أو

   البصرية أو اإللكترونية أو غريها من الوسائل؛-السمعية 
 باملبادرات الدولية واإلقليمية والوطنية الرامية إىل تعزيز الوئام بني          يرحب  - ٤  

األديان والثقافات والعقائد ومكافحة التمييز ضد األفراد على أساس الـدين أو املعتقـد،              
طار عملية اسطنبول وحييط علماً أيـضاً يف  وخباصة جمموعة اجتماعات اخلرباء املعقودة يف إ  

هذا الصدد جبهود مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبعقد مخس حلقات عمل 
إقليمية بشأن قضايا مستقلة ولكن متصلة، ومنها حلقة العمل النهائية املعقودة يف املغـرب              

لكراهية القومية أو العنصرية    ووثيقتها اخلتامية وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل ا         
أو الدينية، اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف والتوصيات واالستنتاجات             

  ؛الواردة فيها
بـني  ، وكـذلك احلـوار   مناقشة عامة وصرحية األفكار  مناقشة بأن   ميسلّ  -٥  

كال وسيلة من أفـضل     د احمللي والوطين والدويل، ميكن أن يش      األديان والثقافات، على الصع   
 الدميقراطيـة ومكافحـة   تعزيزأن يؤديا دوراً إجيابياً يف      احلماية من التعصب الديين، و    وسائل  

ـ بأن مواصلة احلوار بشأن هذه القضايا ميكنيعرب عن اقتناعه   و،  الكراهية الدينية  ساعد  أن ت
  ؛ التصورات اخلاطئة القائمةيف التغلب على

ألقاه األمني العام ملنظمة املـؤمتر اإلسـالمي يف         باخلطاب الذي   حييط علماً     -٦  
دعوته الدول إىل اختاذ اإلجراءات     ويعّول على   الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان،       

  :، عن طريقالتالية يف سبيل هتيئة بيئة حملية يسودها التسامح الديين والسالم واالحترام

العمل وحفز  م وتعزيز احلوار    تشجيع إنشاء شبكات تعاونية لتحقيق التفاه       )أ(  
البناء لبلوغ األهداف السياساتية املشتركة والسعي لتحقيق نتائج ملموسـة، مثـل خدمـة              
املشاريع يف جماالت التعليم والصحة ومنع نشوب الرتاعات والتوظيف واإلدماج والتثقيـف            

  باستخدام وسائط اإلعالم؛

ر منها حتديد جماالت التـوتر      إنشاء آلية مالئمة داخل احلكومة للقيام بأمو        )ب(  
احملتملة بني أفراد الطوائف الدينية املختلفة ومعاجلتها واملساعدة على منع نشوب الرتاعـات             

  ؛ يف تسويتهاوعلى الوساطة
  تشجيع تدريب املوظفني احلكوميني على استراتيجيات التوعية الفعالة؛  )ج(  
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 ملناقشة أسـباب التمييـز       داخل طوائفهم  القادةتشجيع اجلهود اليت يبذهلا       )د(  
   ووضع استراتيجيات ملواجهة هذه األسباب؛

اجملاهرة برفض التعصب، مبا فيه الدعوة إىل الكراهية الدينية الـيت تـشكل               )ه(  
  حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛

على أساس الدين القائم اعتماد تدابري لتجرمي التحريض على العنف الوشيك     )و(  
  تقد؛املع أو

 الناس ووضعهم يف قوالب منطية دينية سـلبية         حتقريإدراك ضرورة مكافحة      )ز(  
 اإلجـراءات علـى     والتحريض على الكراهية الدينية، وذلك بوضع االستراتيجيات وتنسيق       

   بوسائل منها التثقيف والتوعية؛املستويات احمللي والوطين واإلقليمي والدويل

 االحترام، إضافة   إطار يف   ةًوبّناءمناقشةً صرحيةً   بأن مناقشة األفكار     التسليم  )ح(  
  والدويل، ميكن أن يؤديا دوراً     والوطين احمللي   ياتإىل احلوار بني األديان والثقافات على املستو      

  ؛بسبب الدين الكراهية والتحريض والعنف مكافحة يف إجيابياً
  :الدول كافة إىل القيام مبا يليب يهيب  -٧  

 عدم ممارسة املوظفني احلكوميني، أثناء اضطالعهم       تضمنالة  اختاذ تدابري فع    )أ(  
   شخص من األشخاص بسبب دينه أو معتقده؛ضد أيبواجباهتم العامة، التمييز 

 احلرية الدينية والتعددية عن طريق تعزيز قـدرة أفـراد مجيـع             تشجيع  )ب(  
اة مع غريهـم يف  الطوائف الدينية على اجملاهرة بدينهم واإلسهام عالنية وعلى قدم املساو   

  اجملتمع؛

تشجيع متثيل األفراد ومشاركتهم اهلادفة يف مجيع قطاعات اجملتمع، بغـض             )ج(  
  النظر عن دينهم؛

لـدين  ا استخدام يقصد به ملكافحة التصنيف الديين، الذي     قويةبذل جهود     )د(  
اءات  ويف أعمال التفتيش وغريها مـن إجـر         االستجوابات  يف اًمعيار للضغينة   مثريعلى حنو   
  يف سياق إنفاذ القانون؛التحري 

ثة عن اجلهود املبذولـة يف       الدول على النظر يف تقدمي معلومات حمدّ       يشجع  -٨  
  فوضية السامية حلقوق اإلنسان؛املتقدمي التقارير إىل  املستمرة لعمليةال يف إطار الصددهذا 

مـاكن   تدابري وسياسات لتعزيز االحترام التـام أل       أن تعتمد الدول  ب يهيب  -٩  
زمة يف احلاالت اليت   التدابري الال  أن تتخذ العبادة واملواقع الدينية واملقابر واألضرحة ومحايتها، و      

   عرضة للتخريب أو التدمري؛تكون فيها هذه األماكن 
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 إىل املفوضة السامية أن تعد وتقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان، يف             يطلب  -١٠  
ن اجلهود الـيت     املعلومات املقدمة من الدول بشأ     إىليستند  دورته اخلامسة والعشرين، تقريراً     

 أعـاله، وإىل   ٧ و ٦بذلتها والتدابري اليت اختذهتا لتنفيذ خطة العمل املشار إليها يف الفقـرتني             
  آرائها بشأن تدابري املتابعة املمكنة ملواصلة حتسني تنفيذ تلك اخلطة؛

 ثقافـة   يعـزز  عاملي    حوار إجراء لتشجيع إىل تكثيف اجلهود الدولية      يدعو  -١١  
 احترام حقوق اإلنسان وتنوع األديـان       على أساس التسامح والسالم على مجيع املستويات،      

  .واملعتقدات
  ٥٠اجللسة 

  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢
  ].اعُتمد دون تصويت[

        


