
(A)   GE.13-19139    290114    030214 

 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والعشرون

 من جدول األعمال 3البند 
 تقصاايية والسياسية واال ماية جميع حقوق اإلنسان، المدنيةتعزيز وح

 بما في ذلك الحق في الصنمية واالجصماعية والثقافية،

 هاينر بيليفيلت تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعصقد،  

 موجز  
يقدم املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، يف هذا التقرير، حملة عامة عن  
حقوق  السابق إىل جملستقريره ضطلع هبا يف إطار هذه الوالية منذ تقدمي اليت ااألنشطة 
 (.A/HRC/22/51اإلنسان )
ويركزززز املقزززرر اخلزززاص، يف ملح اتززز ، علزززمل ضزززرورر الت زززدن مل زززاهر ال راه زززة الدين زززة  

اجلماع ززة. دقززد أضززدمل لديززد السززبا املناتززبة الززيت تسززتط ع هبززا الززدول واجل ززا  املعن ززة األ ززر  
  األ زةر. وين زس الت دن لتلك امل اهر علزمل الندزو املناتزس مسزألة أكحلزر إ احزاس يف السزنوا

اهتمززام املقززرر اخلززاص يف هززذا التقريززر علززمل األتززباه اجلذريززة لل راه ززة الدين ززة والعوامززا الس اتزز ة 
اليت تؤجج ا بغ ة التوصا إىل د ز  أدلزا هزذه ال زاهرر املقلقزة ووضزع اتزتات ج ا  دعالزة ملنع زا 

صزززع د إرتزززاث مؤتسزززا  عامزززة جزززديرر بالحلقزززة، أم علزززمل صزززع د أوتزززع يتمحلزززا يف تعزيزززز التواصزززا من ززا بنززاث الحلقزة تززواثس علززمل  ومواج ت زا. ويوصززمل املقززرر اخلزاص، يف املقززام األول، بأنشززطة ي تزو مل
اهززا، ، وال تزز ما بزز  لتلززف الطوايززف الدين ززة أو العقايديززة. وينبغززمل أن تسززتند تلززك األنشززطة 

 81عتقزد، امل رتزة يف املزا،ر ،ايماس اتتنا،اس من ج اس إىل احتام حريزة الك زر واللزمة والزدين أو امل
مزززن الع زززد الزززدوحل اخلزززاص بزززا قوق املدن زززة  81مزززن اإلعزززلن العزززاململ  قزززوق اإلنسزززان، واملزززا،ر 

 طززة عمززا الربززا  بشززأن والس اتزز ة ومهة ززا مززن ال زز وة الدول ززة. وباإلضززادة إىل  لززك، دزز ن 
ريلززاس علزززمل التم  زززز أو ح ززر الزززدعور إىل ال راه ززة القوم زززة أو العن ززرية أو الدين زززة الززيت تشززز ا ل

، املردزق، التزذي ا(، الزيت أطلقت زا مكوضزة األمز  املتدزدر A/HRC/22/17/Add.4) العداث أو العنف
، تت ح إطزاراس مرنزاس وعمل زاس لبزذل ج زو، دعالزة يف 3183السام ة  قوق اإلنسان يف شبا /درباير 

 مل حنو منسق.هذا اجملال، وهو إطار ينبغمل جلم ع اجل ا  املعن ة أن تتبع  عل
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 مقدمة -أوالا  
 مبوجززسجلنززة حقززوق اإلنسززان واليززة املقززرر اخلززاص املعززين حب ريززة الززدين أو املعتقززد  أنشززأ  -8

، 6/37 راراتززززز يزززززة مبوجزززززس قهزززززذه الوال جملزززززس حقزززززوق اإلنسزززززان وجزززززد، ،8116/31قرارهزززززا 
 8هبززززذه الواليززززة اعتبززززاراس مززززن  للضززززطل هززززاينر ب ل ك لزززز   لززززساجمل. وعزززز   33/31، و84/8و

ملزدر ثزل   3183؛ وج زد، تع ز  السز د ب ل ك لز  مقزرخراس  اصزاس يف عزام 3181آه/أمهسطس 
 .تنوا  أ ر 

حملة عامة لت زرر عزن أنشزطت  منزذ تقزدمي تقريزره  ، يف الك ا الحلاين،املقرر اخلاصيقدم و  -3
يف الك ا الحلالث علمل املقرر اخلاص  (. ويركزA/HRC/22/51سان )السابق إىل جملس حقوق اإلن

اتززتنتاجا  يف هززذا  يف الك ززا الرابززعيقززدم و  ،ضززرورر الت ززدن مل ززاهر ال راه ززة الدين ززة اجلماع ززة
 توص ا  إىل لتلف اجل ا  املعن ة.يوج  ال د، و 

 أنشطة المقرر الخاص -ثانياا  
، 6/37 بقززرارا  جملززس حقززوق اإلنسززان اضززطلع املقززرر اخلززاص بأنشززطة لتلكززة عمززلس  -3
اضزطلع  ة لت رر عن األنشطة اليتحملة عام يف هذا الك ايعرض هو . و 33/31، و84/88و
تشزرين الحلزاين/ نزودمرب  31ىل إ 3183كانون األول/،يسزمرب   8يف إطار واليت  يف الكتر من هبا 

3183. 

 الزيارات القطرية -ألف 
ت   زززززلل الكزززززتر املشزززززمولة بزززززالتقرير  واحزززززدر إىل قطزززززري ت زيزززززار  املقزززززرر اخلزززززاص أجزززززر  -4

، واأل زززر  إىل األر،ن، يف 3183متوز/يول ززز   1حزيران/يون ززز  إىل  31تزززةال ون، يف الكزززتر مزززن 
3183أيلول/تبتمرب  83إىل  3الكتر من 

  يزحماور عزن تقزديره جلم زع املقرر اخلزاص  عرهوي .(1)
 .تعاوهن  املمتاز مع   لل زيارت  ون لا  وم   يف األر،ن وتةال   مسؤولللو 
ززدو ل حال ززاس زيززارا  قطريززة أ ززر ، تشززما زيززارر متكقززاس عل  ززا إىل كازا سززتان  ززلل  -1 وُت 

، وزيززززززارر متكقززززززاس عل  ززززززا إىل د  زززززز  نززززززام يف وقزززززز  الحززززززق مززززززن 3184الربززززززع األول مززززززن عززززززام 
علزمل املوقزع  ت زلة هبزاالطلبزا  املاملقرر اخلاص و  ا ن زيار عدثة وتتاح معلوما  حم. 3184 عام

 .(2))املكوض ة( الشب مل ملكوض ة األم  املتددر السام ة  قوق اإلنسان
__________ 

 ،A/HRC/25/58/Add.2و A/HRC/25/58/Add.1للطززل  علززمل تقريززرن الزيززارت  إىل تززةال ون واألر،ن، ان ززر  (1)
 تباعاس.

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspxان ر  (2)
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 الرسائل -باء 
زيتنزاول املقزرر اخلززاص دزرا،  القلززايا أ -6  ويبعززث ،إل  زا هتمامزز   او ،واعزمل القلزق الززيت ي وج 

 جراثا  املت زلة بززاع  املزتوضز ح نزداثا  عاجلزة إىل الزدول ملتمسزاس باال،عزاثا  و تتعلزق رتايا 
القلزززاث علزززمل   زززع بشزززأن  8118عزززام مزززع أح زززام إعزززلن ت زززون متعارضزززة تمزززا أن ي   م ع  نزززة

الواليزة، بعزث هزذه ومنذ إنشاث . ايم  علمل أتاس الدين أو املعتقدأش ال التع س والتم  ز الق
  جمموعزز مززارتززالة بشززأن ا،عززاثا  ونززداثا  عاجلززة إىل  8 311 أكحلززر مززناملقززررون اخلاصززون 

،يسززمرب     كززانون األول/  8، الرتززايا الززيت بعحل ززا املقززرر اخلززاص يف الكززتر مززن ،ولززة. وتززر   831
يف أحززززززززززد  التقززززززززززارير املتعلقززززززززززة بالرتززززززززززايا  3183تشززززززززززرين الحلززززززززززاين/نودمرب  31إىل  3183

(A/HRC/23/51 وA/HRC/24/21 وA/HRC/25/74.) 

 أنشطة أخرى -جيم 
، يف حزززوار بشزززأن 3183األول/،يسزززمرب كزززانون   83و 83شزززارة املقزززرر اخلزززاص، يف  -7

التدزديا  الززيت تواجز  ا مايززة، ن متز  مكوضزز ة األمز  املتدززدر لشزؤون اللجعزز  بعنزوان  العق ززدر 
 وا ماية .

و لل ،ورر الكريق العاما املعين مبسألة التم  ز ضد املرأر يف القانون واملمارتة، املعقو،ر  -1
أ جري  مناقشزة أول زة مزع املقزرر اخلزاص بشزأن مسزألة ، 3183كانون الحلاين/يناير   81و 87يف 

 املساوار ب  اجلنس  وحرية الدين واملعتقد.
د  الرد ززع املسززتو  الززذن ، شززارة املقززرر اخلززاص يف ا زز3183شززبا /درباير  38ويف  -1

 أيلززاس املقززرر اخلززاص شززبا /درباير، شززارة  33 طززة عمززا الربززا . ويف  طززلقيف جن ززف إلن  ّزز  
نززع التدززريى علززمل ارت ززاه اجلززراي  الك  عززة  اخل ززارا  املتاحززة يف جمززال م اتزز ة عززن يف حلقززة ،ر 

ن م ا م تس املستشزار اخلزاص املعزين مبنزع   اللزمة الس اتا  العامة من أجا اختا  اإلجراثا 
 .اإلبا،ر اجلماع ةجرمية 
س ، حلزززر املقزززرر اخلزززاص املنتزززد  العزززاململ اخلزززام3183 شزززبا /درباير 31و  37ويف  -81

الق زا،ر املسزؤولة يف  ركزز علزمل موضزو  و  يف د  نزاالذن ع قزد لتدالف األم  املتددر للدلارا ، 
  .جماحل التنو  وا وار

، حلزززززر املقزززززرر اخلزززززاص الزززززدورر الحلان زززززة 3183آ ار/مزززززارس  1إىل  4ويف الكزززززتر مزززززن  -88
  زا مت  ن زلل  لزك األتزبو  يف عزدر مناتزباشزارة أيلزاس و  ،والعشرين جمللس حقوق اإلنسان

 اجملتمع املدين.ج ا  شىت من من ما  
وعقززد املقززرر اخلززاص العديززد مززن االجتماعززا  مززع وحللزز  ح ززوم   وطوايززف ،ين ززة أو  -83

دين، و ززرباث أكززا،مي   يعملززون يف جمززال حريززة الززدين أو املعتقززد. املززتمززع اجملعقايديززة، ومن مززا  
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يف  ن  مززز ، وطن زززة و،ول زززةلقزززا  عمزززا يف مزززؤمترا  وح املقزززرر اخلزززاص ويف هزززذا السززز اق، شزززارة
وريشززززموند )درج ن ززززا(، ل سززززمل، وجن ززززف، والربززززا ،  ، وأوتززززلو، وبززززرل ، وتبأكسززززكور،، وأوبسززززاال

وهلسزززن مل، ولنزززدن، ولوتزززاكا، ول سزززمرب ، ود  نزززا، وكولومبزززو،   ومل، ودزززاس، وتزززت، وتزززالزبور 
 يفمعن زززة مزززع ج زززا  اجتماعزززا  بالك زززديو  املقزززرر اخلزززاص ة إىل  لزززك، عقزززدويريكزززان. وباإلضزززاد
 لتلف القارا .

، شززارة املقززرر اخلززاص يف أول اجتمززا  مايززدر مسززتديرر 3183أيلول/تززبتمرب  83ويف  -83
بشززأن حززوار األ،يززان، ع قززد يف قززربص ون مزز  امل تززس املعززين باملسززار الززديين يف عمل ززة السززلم يف 

 .(3)سام ة  قوق اإلنسانقربص، برعاية تكارر السويد وبالتعاون مع مكوض ة األم  املتددر ال
إىل اجلمع ززة املؤقزز  ، قززدم املقززرر اخلززاص تقريززره 3183تشززرين األول/أكتززوبر  31ويف  -84

بززز  حريزززة الزززدين أو العلقزززة ( يف ،ورهتزززا الحلامنزززة والسزززت ؛ ويركزززز التقريزززر علزززمل A/68/290العامزززة )
لل  لززك األتززبو ، يف عززدر املعتقززد واملسززاوار بزز  املززرأر والرجززا. وشززارة املقززرر اخلززاص أيلززاس،  زز

 مبا،را  أشرد  عل  ا من ما  اجملتمع املدين.
، شززززززارة املقززززززرر اخلززززززاص يف الززززززدورر السا،تززززززة 3183تشززززززرين الحلززززززاين/نودمرب  37ويف  -81

األحززدا  عززد، مززن  كمززا شززارة يفللمنتززد  املعززين بقلززايا األقل ززا ، الززيت ع قززد  يف جن ززف، و 
 املوازية  ا  ال لة.

 لمظاهر الكراهية الدينية الجماعيةالصادي  -ثالثاا  

 مالحظات تمهيدية -ألف 
  م ززاهر ال راه ززة اجلماع ززة العلقززا  بزز  الطوايززف، وهتززد، األدززرا، واجلماعززا ، سززمّ ت   -86

وتش ا م دراس لعزد، ال ي زمل مزن انت اكزا  حقزوق اإلنسزان علزمل يزد وكزاال  ح وم زة و/أو 
اع ززة امللتلكززة ال راه ززة الدين ززة أيلززاس. وال أطززرا  مهززة ح وم ززة. وتشززما ضززروه ال راه ززة اجلم

مززززن تعبززززة املقززززرر اخلززززاص مززززا يك مزززز  ، مهزززة أن عمومززززاس يوجزززد هززززذه ال ززززاهرر تعريززززف متكززززق عل زززز  
عن مشاعر قوية ومهزة عقلن زة تعرّب كا امل اهر املشتكة اليت هو أهنا   ال راه ة الدين ة اجلماع ة  

، وجيزاه ر (4)ت ددة بع ن زا أو دزر، مسزت د  بع نز از،راث وعزداور وبغزى ُتزاه جمموعزة مسزتن  عزن 
هبززا باتزز  ،يززن أو معتقززد بع نزز . وقززد ي ززون اهززد  مززن هززذه امل ززاهر الززددا  عززن مزززاع  امززتلة 

__________ 

 ن هذه املايدر املستديرر.للطل  علمل مزيد من املعلوما  ع 44ان ر الكقرر  (3)

مزززن مبزززا،ن كامزززدن بشزززأن حريزززة التعبزززة واملسزززاوار. متاحزززة يف ‘ 8‘ 8-83ان زززر تعريزززف  ال راه زززة  يف املبزززدأ  (4)
-www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of العنزززوان التززززاحل 

expression-and-equality.pdf. 

http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf
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يف وجز  هتديزدا   ،،ين ة أو عقايديزة ،ا ق قة الدين ة أو عن وارتا  أو قواعد أو هويا  معّ نة
ل راه ززززة بززززدادع الززززدين معتنقززززمل عق ززززدر لالكززززة أو . وكحلززززةاس مززززا تسززززت د  ا(5)متل لززززةمت ززززورر أو 

 امل رطق   ،ا ا الدين  أشلاصاس مهة مؤمن ، مهة أهنا قد متس أيلاس املنتقدين أو املعارض  أو
 الواحد، أو املرتدين عن .

وعلمل صزع د املمارتزة، كحلزةاس مزا تتزدا ا م زاهر ال راه زة الدين زة اجلماع زة مزع ال راه زة  -87
لعرق ززة أو اإلثن ززة أو مهةهززا مززن أشزز ال ال راه ززة، وقززد يبززدو مززن املسززتد ا يف العديززد القوم ززة أو ا

‘ الززدين‘ي ززون نعزز   قززدمززن ا ززاال  التم  ززز بزز  هززذه ال ززواهر مت  زززاس واضززداس. ونت جززة لززذلك، 
بواعزززث أح انزززاس نعتزززاس مهزززة ،ق زززق ويحلزززة إشززز االس عنزززدما يسزززتلدم لوصزززف  زززواهر معقزززدر ولديزززد 

 زززة. ومزززع  لزززك، ال شزززك يف أن الزززديانا  واملعتقزززدا  مي زززن أن ت زززون حزززدو،اس ال راه زززة اجلماع
 حنزن ضزد ار زرين . واملؤتزف تأك زد هويت زا علزمل عقل زة الزيت يقزوم داصلةس قوية ب  التجمعزا  

الزدين. ويف الوقز  نكسز ، ينبغزمل ينطون عل  زا أن هناة أمحللة كحلةر علمل هذه القدرر اهدامة اليت 
ر ،ايمززاس أن ا ركززا  املناهلززة لل راه ززة موجززو،ر ،ا ززا   ززع الززديانا  وأن أن يؤ ززذ يف االعتبززا
الدين ززة والعقايديززة امللتلكززة ملتزمززون مبمارتززة عق ززدهت  كم ززدر للسززلم ذاهس مع زز  معتنقززمل املزز

 ، بدالس من العداث وال راه ة.والتعاطفواإلحسان 
ترك زز هزذا التقريزر املواضز عمل  يفاملقرر اخلاص اتتند إل   وينقس  األتاس املنطقمل الذن  -81

علمل م زاهر ال راه زة الدين زة اجلماع زة إىل شزق . دمزن ج زة، تشز ا ال راه زة الدين زة اجلماع زة 
م زدر كحلزة مزن انت اكزا  ا زق يف حريززة الك زر واللزمة والزدين أو املعتقزد املن زوص عل  ززا يف 

الع ززد الززدوحل اخلززاص بززا قوق  مززن 81مززن اإلعززلن العززاململ  قززوق اإلنسززان، واملزا،ر  81املزا،ر 
بززد مززن د زز  هززذه  الولززذلك املدن ززة والس اتزز ة، ومهة ززا مززن ال زز وة الدول ززة  قززوق اإلنسززان. 

للد لولزة ،ون وقزو  انت اكزا   قزوق اإلنسزان يف هزذا اجملزال. ومزن د مزاس أدلزا ال اهرر املقلقزة 
 ،نزس حقزوق إنسزان ة أ زر إىل جا ،ج ة أ ر ، مي ن أن يساعد ضمان حرية الدين أو املعتقزد

ببنزززاث الحلقزززة و لزززك يف القلزززاث علزززمل األتزززباه اجلذريزززة ال امنزززة وراث ال راه زززة الدين زززة اجلماع زززة، 
،ا ززا اجملتمعززا  وبزز  الطوايززف علززمل أتززاس احززتام القناعززا  واملمارتززا  الدين ززة أو العقايديززة 

 للجم ع.

 الكراهية الدينية الجماعية وأسبابها الجذرية -باء 

 لكراهية الدينية الجماعية ليست "ظاهرة طبيعية"ا -1 
،ينام زة  مبا د  ا ال راه زة الدين زة، إىل إطزلقمي ن أن تؤ،ن م اهر ال راه ة اجلماع ة،  -81

  كالربكزان. بزا هزمل مزن دلعتلب ة يستد ا وقك ا علمل مزا يبزدو. مهزة أن م زاهر ال راه زة ال  تنز

__________ 

 .A/HRC/13/40ان ر أيلاس  (5)
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دالس اتز ون الشزعبويون مزحللس و امتناعز  عزن الكعزا. أهنا تنشأ بكعزا اإلنسزان أصنع اإلنسان، أن 
يسزززتقطبون األتبزززا  بتقزززدمي شزززروح مبسزززطة ملشزززاكا جمتمع زززة معقزززدر؛ و،عزززار ال راه زززة يسزززممون 
العلقززا  بزز  اجلماعززا  ب ثززارر السززلك لتدق ززق م اتززس ت اتزز ة أو اقت ززا،ية ق ززةر الن ززر؛ 

منزا  الريبزة السزايد يف اجملتمزع؛ وقزد حزّدر  وانعدام الحلقة يف املؤتسا  العامة قزد يزؤ،ن إىل تكزاق 
ا  ال راه زة ألن تسزتبدل با  مزة الس اتز ة شزعار كا االتتعدا،   ت ون شرايح ت ان ة مستعدر

 الل عة.
تقزدم أتباع زا هزو أهنزا ن زر  جذابزة  يف  جيعزا ت اتزا  ال راه زةمن املؤتف جداس أن و  -31

متعزد،ر. وال شزك يف أن اخلزو  شزعور أتاتزمل  أكباش دداث ي لقمل عل    بالليمة لتربير لاو 
ومسة من مسا  ا  ار البشرية. دللدزاس للد زوان الزذن ينتابز  اخلزو  مزن جزراث  طزر ،اهز  ي زد، 

هتديززززدا    ال ززززة أو من ززززا  -بقززززاثه، مي ززززن أن يت ززززور اإلنسززززان كحلززززةاس مززززن الت ديززززدا  احملتملززززة 
و مباشزر أو مهزة مباشزر. ز، علزمل  لزك يشعر أنز  عرضزة هزا علزمل حنز -هتديدا  ال يقبل ا العقا 

أن تعقُّززززد ال ززززرو  البشززززرية قززززد جيعززززا  ززززو  املززززرث مرتبطززززاس مب ززززا  لتلكززززة كحلززززةر، محلززززا وضززززع  
األجزا البع زد. جمتمعز  احمللزمل يف نم   ياالجتماعمل واالقت ا،ن، أو ارداق التعل م ة ألطكال ، أو 

. دزززالتغةا  السزززريعة الزززيت   الدين زززةعلزززمل هويزززاهت أدزززرا،اس أو  اعزززا  -وقزززد  شزززمل النزززاس أيلزززاس 
تشزز دها اجملتمعززا ، مزززحللس، مي ززن أن ت شزززعر املززرث بزززأن احملزز ك الزززديين الززذن اعتزززا،ه بززا  يتكسززز  

 تدرجي اس، دتنشأ لدي  لاو  من تراجع الق   الدين ة.
با  مة والتدل ا الزواقعمل. مهزة أن اخلزو  ،ام مقتناس واخلو  شعور ضرورن ومك د ما  -38
اس للتعاطف الذن يقتلمل انكتاحاس . دللد(6)  للغاية يف كحلة من األح اناس نرجس  اس  إحساتن ي و 
، مي ززن أن يززذكمل اخلززو  األنان ززة وج ززا  ن ززر ار ززرين واتززتعدا،اس لتجززاوز امل ززا  الذات ززةعلززمل 

التع س لد  األدرا، واجلماعا . ومع أن اخلزو  شزعور ال يستع زمل علزمل الك ز ، دز ن مشاعر 
ي كلززمل إىل ضززرورر إجيززا، أجوبززة متل لززة شززديدر التعق ززد لتربيززر الشززعور بززاخلو ،   بأتززباه اقتانزز

وجامعة يف الوق  نكس . دالنزاس يزو،ون معردزة اجل زة الزيت مي زن أن يلقزوا عل  زا بالليمزة مبسطة 
 يّدعون أح اناس معردت ا.إهن  لتربير لاود   املتعد،ر، با 

ن اجل زززا  الزززيت تسزززبس  ودززز  هزززمل ج زززا  قويزززة وتسزززتدق وعزززا،ر مزززا     زززا إىل املزززرث أ -33
االحتقززار يف الوقزز   اتزز . دقززد مسززع املقززرر اخلززاص، مززحللس، إشززاعا  مغرضززة تزززع  أن أدززرا، أقل ززة 

امللبزززس الدا ل زززة للنسزززاث مبزززا،ر  يعمزززدون إىل تلويزززث ،ين زززة يزززديرون م زززنعاس للملبزززس الدا ل زززة 
عا  إىل إدلس امل نع. ورمبا تؤ،ن تلك اإلشاك م اي ة لتقل ص معدل   وبة أمهلب ة الس ان. 

هذا املحلال مهريباس، د زذا اللزره مزن ضزروه تزرويا الشزايعا  هزو يف الواقزع مسزة مت زز  وم ما يبدو
أن األقل زززززا  الدين زززززة كحلزززززة مزززززن األح زززززان الدعايزززززة الزززززيت لزززززرض علزززززمل ال راه زززززة، إ  ي ت زززززور يف  

__________ 

(6) Martha C. Nussbaum, The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an 

Anxious Age (Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 2012), pp. 20 ff.. 
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تسّلر تلطة  ك ة ي ّدعمل أهنا  - من األدرا، با واألقل ا  اليت تل  عد،اس ضع لس  -العقايدية  أو
تشزز ا مززن  لهززا هتديززداس ل مهلب ززة يف اجملتمززع. وباإلضززادة إىل  لززك، ي ت ززور أن هززذه األقل ززا  

اإلشززارر إىل مث إن متززارس تززلطت ا الغاملززة وارتززة تززرية ومهززة عا،لززة تززن  عززن احتقززار تززام للغززة. 
مواقزف أيلزاس مي زن أن تحلزة يف ا الة املذكورر أعله، اة يف اخلكاث ضد النساث، كما لاعتداثا  

وهزذا محلزال  - كورية رجع ة تنطون علمل الرمهبة يف محاية نساث اجلماعة مزن الت ديزدا  اخلارج زة 
واحززد دقززك يبزز  أن الدعايززة احملرضززة علززمل ال راه ززة ينبغززمل أن ت ززدرس أيلززاس ،راتززة من ج ززة مززن 

 .(A/68/290من ور جنساين )ان ر الوث قة 
وعزززا،ر مزززا تنطزززون الدعايزززة احملرضزززة علزززمل ال راه زززة، مبزززا د  زززا م زززاهر ال راه زززة الدين زززة  -33

اخلو  واالحتقار. با إن اخلزو  قزد يشزتد ل تدزول إىل رهزاه مشاعر اجلماع ة، علمل مزيا من 
تنطززون علززمل إن ززار علززين ل  نونززة ار ززرين إىل أدعززال بززدوره مي ززن أن يززؤ،ن االحتقززار  ززاعمل، و 
. ورمبزززا ت زززون ن ريزززا  املزززؤامرر املعا،يزززة للسزززام ة أكحلزززر الن ريزززا  الزززيت ، رتززز  ،راتزززة اإلنسزززان ة

مستك لززة وأحززد أتززوأ األمحللززة يف هززذا ال ززد،. دقززد نسززس النززازيون إىل ال  ززو، امززتلك   تززلطة 
ل م ة ي زع  أهن  ي د،ون هبا اجملتمعا ، ووصكوه  يف الوق  نكس  أوصاداس ك ديزة زعمزاس أن مزا 

يف املاضزمل ويتبعز  حال زاس مرّوجزون اجلشع وا قد و،وادع أ ر  قدمية، وهزذا هنزا اتبعز   يرك   هو
 السام ة.آ رون ملعا،ر 

اجلمزززع بززز  اخلزززو  واالحتقزززار يف العديزززد مزززن املتمحلزززا يف غريزززس النمك الزززهزززذا ويتجلزززمل  -34
يف  ونعملزأهنز  يت زور الزذين ي  امللالك  م اهر ال راه ة اليت تست د  أدرا، األقل ا  الدين ة أو 

أو ميارتزون بطزرق أ زر  شز لس أو آ زر مزن أشز ال النكزو  اللزار. أجنب زة  لدة قزو  مل اخلكاث
مززززن م ززززا،ر العدوان ززززة م ززززدران جيتمززززع مي ززززن أن  اخلززززو  واالحتقززززار،قززززتان مشززززاعر ونت جززززة ال

 زة لناوالعدوان زة امتل لزة و هتديزدا  وجزو، العدوان ة النا زة عزن أن ، ل تدوال إىل  ل ك مسموم
 .ا،عاث تكوق  اعة علمل مهةهان ع

 ؤجج الكراهيةالظروف السياسية الصي ت -2 

 اتتشراث الكسا، )أ( 
سززايد يف املنززا  البقويززاس يززرتبك احتمززال نشززوث امل ززاهر اجلماع ززة لل راه ززة الدين ززة ارتباطززاس  -31

هرر اتتشزراث الكسزا،، ومزن العوامزا الشزايعة الزيت تسز   تزلباس يف هزذه ال زا. العام  س اقاجملتمع وب
 انبلزدالكزمل د حب ث ي زبح حمزد،اس للعلقزا  والتوقعزا  االجتماع زة عمومزاس.تمع أن تكش   يف اجمل

جتماع ززززة، قلمززززا يحلززززق النززززاس بعدالززززة   ززززع قطاعززززا  ا  ززززار اال يفالكسززززا، الززززيت تشزززز د انتشززززار 
ا التعزاي  السزلممل   املؤتسا  العامة. مهة أن املؤتسا  العامة تؤ،ن ،وراس ال مهىن عن  يف تسز

كانززززز  توج زززززاهت  الدين زززززة والعقايديزززززة. ومزززززا مل ت زززززن هنزززززاة ثقزززززة معقولزززززة هبزززززذه   اس بززززز  النزززززاس أيززززز
عزام متززاح للجم ززع علزمل قززدم املسززاوار تز،هزر د زز  التعد،يززة ا كزا  علززمل دلززاث املؤتسزا ، تعززّذر 

يف جمتمززع  الدين زة والكلسزك ة واأل لق زة والس اتز ة. ز، علزمل  لزك أن األشزلاص الزذين يع شزون
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يستشزززززرن د ززززز  الكسزززززا، قزززززد ال ت زززززون أمزززززام   بزززززدايا كحلزززززةر لتن ززززز   ح زززززاهت  ضزززززمن شزززززب اهت  
 اعاهت  أو طوايك   الل قة نوعاس مزا. ومزن شزأن  لزك أن يعززز ت زوين عقل زة انطواي زة تزددع  أو

النززاس إىل أن يتمسززز وا متسزز اس شزززديداس بتجمعززاهت  ويتكزززا،وا إىل حززد بع زززد التواصززا اهزززا،  مزززع 
ن إىل مسززة حمززد،ر لتلززك ك ززف يتدززول الززديتبزز   لاص مززن  ززارا ،وايززره . ولززة أمحللززة كحلززةر أشزز

الناشعة عن عقل ة اجملتمع عموماس وت لس الكواصا يف تكت   التجمعا ، د س   إت اماس إضاد اس 
 ولزد حنن ضد ار رين . وملا كان الكسا، املستشرن يقوض أركان اجملتمع املؤتس ة والقانون زة، وي

  ززبة  اس وراس بوجززو، دززرا  أ لقززمل وقززانوين وبانعززدام ال قزز  واألمززن، دمززن شززأن  أن ي  زز  أرضززشززع
للتع ززس الززديين اجلمززاعمل ح ززث ي عتززرب التنززو  الززديين عمومززاس عززاملس م ززد،اس ملوقززف  اعززة بع ن ززا. 

العززداث الشززديد الززذن تبديزز  الطوايززف الدين ززة أح انززاس إزاث بعززى حززاال  ومي ززن أن يكسززر  لززك 
ل ،يانا  أو معتقدا  أ ر ، حىت وإن كان  ،يانزا  أو معتقزدا  أقل زة مزن األقل زا ، يف قبو 

 .(7)اه اكا القايمة يف جمتمع ا

 االتتبدا، الس اتمل )ه( 
مززن العوامززا األ ززر  الززيت تززؤجا ال راه ززة وجززو، منززا  االتززتبدا، الس اتززمل الززذن يحلززين  -36

املناقشزا  العامزة. دزأعع عزلا مزن انعزدام الحلقزة  الناس عن التواصا املنكتح واملشاركة النشزطة يف
السزززايد أو الناشززز  بززز  اجملموعزززا  السززز ان ة هزززو التدقزززق مزززن األمزززور الزززذن يتسزززىن مزززن  زززلل 
التواصا ال ريح ب  اجلماعا  واخلطاه العزام املنكزتح. وإ ا مل ي   ّزأ منزا  يشزجع علزمل التواصزا 

روايززا  السززلب ة املرتبطززة بززالطوايف الدين ززة مهززة  طززر أن تبقززمل ال،ايمززاس يف اجملتمززع، تزز  ا هنززاة 
،واير، مبا د  ا مهر  الدر،شة علمل اإلنتن ، وال ختلع حب سة املألودة أو األقل ا  أو امللالك  

الززيت ال ي تدقززق من ززا ألقاويززا واالبتززة للتواصززا الشززكا  واملناقشززا  النقديززة العامززة. والشززايعا  
 ولة لتتدززول إىل ن ريززا  مززؤامرر م تملززة األركززان ضززد ملززا،ر مي ززن أن لتززد بسززوحجززا بأ،لززة 

امللالك  الدين   مهة املرمهوه د    أو ضد اجلماعا  الدين ة األ ر . ويزيد  لك من احتمال 
لول ال راه ة الدين ة إىل عاما مؤثر يف ا  ار االجتماع ة والس ات ة. وعلور علمل  لك، عندما 

ح النقزد العزام أل،اي زا الس اتزمل، قزد تنجزر بسز ولة إىل جعزا لاول ا  وما  املستبدر كبح  ا 
األقل زززززا  الدين زززززة أو العقايديزززززة  اعزززززة تعلزززززق عل  زززززا املشزززززاكا القايمزززززة واإل كاقزززززا  الس اتززززز ة 

 منا  الرهاه والبدث عن أكباش دداث.إشاعة الواضدة، وا يس   كذلك يف 

 العما الس اتمل املنطلق من هويا  ض قة )ا( 
ل ويزة القوم زة، لوتعزيزز مكزاه   ضز قة إلرتزاث ا  وما  الزدين أيلزاس وتز لة قد تو ف  -37

باتززتغلل مشززاعر االنتمززاث الززديين لتقويززة الززوالث الس اتززمل. دززل يوجززد ،يززن وال معتقززد حم ززن يف 
حد  ات  من  لك االتتغلل. وباإلضادة إىل  لك، مي ن أن يو ف الدين علمل  لزك الندزو يف 

__________ 

(7) A/HRC/19/60  73-31، الكقرا. 
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،يزن  زون د  زا للدولزة يية كحلةر لتلكة. دقد ت لر الدين يف البلدان اليت ب عا  ت ات ة أو ،تتور 
التجانس اجملتمعمل  العديد من الدول العلمان ة رمس اس أيلاس لتعزيز الوحدر القوم ة و وكذلك يفرمسمل 

مزن  زلل التوتززا بز ر  ثقززايف و/أو ،يزين تززايد واحزد ي كزتض ارتبززا    زع املززواطن  بز  ارتباطززاس 
اهويزززة القوم ززة ينطزززون علزززمل العمززا الس اتزززمل املنطلززق مزززن . مهزززة أن تسززلة الزززدين لتعزيزززز إجياب ززاس 

لززاطر شززديدر تتمحلززا يف تزايززد التم  ززز ضززد أدززرا، األقل ززا  الدين ززة، والعززداث ُتززاه مززن ي ن ززر إل زز  
أو  ون الدين ة السايدر. ودللس عن اعتبار أدرا، األقل ا   - باعتباره ال ينتممل إىل اهوية القوم ة

وهتديززد تنم ززة أيلززاس بتقززويى الوحززدر الوطن ززة ارراث الدين ززة املعارضززة لتلكزز  ،ين ززاس، دقززد ي ت مززون 
م ززاهر ال راه ززة الدين ززة اجلماع ززة نشززوث الززوطن يف املسززتقبا. ومي ززن أن يزيززد  لززك مززن احتمززال 

دة عززا،ر دتشززما أدززرا، الزيت متتزززا د  ززا ال راه ززة القوم ززة بال راه ززة الدين ززة. أمززا اجلماعززا  املسززت د
الطوايف الدين ة امل اجرر أو ا ركا  الدين ة اجلديدر الزذين يوصزمون يف الغالزس بعزدم ملثمزت   

الدين ة والقوم ة السزايدر يف البلزد، بزا واعتبزاره   ونزة حمتملز . مهزة أن أدزرا، للندماا يف البن ة 
 حلزة من زا أقل زا  إثن زة أيلزاس، مي زن أن ليشز ا ا وهمل أقل ا  ،يف البلدالعريقة األقل ا  الدين ة 

 .وطن ةيتعرضوا باملحلا للوص  وي ت موا بت ديد الوحدر ال

: الطوائف الدينيةة والعقائديةة عوامةل اتوالمعصقد اتناياخل الدي الناشئةالمضاية النزعات  -3 
 بناء تقدرة المجصمع على الامويإيجابية في 

وهززمل اتتشززراث الكسززا، ومنززا   -ؤجا ال راه ززة إن مززا   كززر أعززله مززن عوامززا ت اتزز ة تزز -31
أمحللززة بززارزر يف هززذا  -العمززا الس اتززمل املنطلززق مززن هويززا  ضزز قة االتززتبدا، وتسززلة الززدين يف 

قزد يعلزد بعلز ا عوامزا ال د،. وهمل ل س  قايمة جامعة مانعة من العواما السلب ة، مهزة أهنزا 
ملكرمهزة الزيت تشزما انعزدام الحلقزة والتع زس بعلاس، ومي ن من مث أن تس   يف تسزريع وتزةر ا لقزة ا

علزمل احتقزار  اعزا  ،ين زة أو تبعث دداث وإطلق اإلشاعا  اليت أكباش واهوس والبدث عن 
 عقايدية مع نة.

مهزززة أن املقزززرر اخلزززاص يزززو، أن يؤكزززد مزززن جديزززد أن هزززذه ا لقزززة املكرمهزززة ل سززز  قانونزززاس  -31
ي زا،  أن املقزرر اخلزاص و كان  ش عاس حمتوماس. ورمه  طب ع اس. وال ينبغمل أبداس التعاما مع ا كما ل

يلتقزززمل أيلزززاس عزززا،ر مزززا يف عملززز  ال زززوممل كحلزززةاس مزززن األمحللزززة السزززلب ة علزززمل ال راه زززة الدين زززة، د زززو 
وأدزززرا، عزززا،يون مزززن  مزززن   زعمزززاث ،ين زززون -بأشزززلاص مزززن  لك زززا  ،ين زززة أو عقايديزززة لتلكزززة 

والواقع أن هناة اهدامة. النزعا  علمل هذه يعملون بنجاح ونشا  علمل التغلس  - طوايف شىت
وتززعة م ززدراس للنكتززاح بززدالس مززن التع ززس، ال حلززة مززن النززاس الززذين يعتززرب ،يززن   أو معتقززده  

والتعاطف بدالس مزن اخلزو  واالحتقزار. وقزد شز د املقزرر اخلزاص أمحللزة إجياب زة متعزد،ر يف  در ال
، ح زث أ عجزس 3183ةال ون يف متوز/يول ز   لل زيارت  إىل تزوهو ما ملس  محللس هذا ال د،، 

يف عمل ا معاس وتعاوهنا يوم اس  -مسلم  ومس د   ومهةه   -بالو، السايد ب  الطوايف الدين ة 
مزززن أجزززا إعزززا،ر بنزززاث البلزززد بعزززد حزززره أهل زززة قريبزززة الع زززد. ويتسزززىن  لزززك بكلزززا عزززاح زعمزززاث 

  وت زززززاعد العنزززززف )ان زززززر الوث قزززززة تزززززكالطوايزززززف الدين زززززة يف إبقزززززاث الزززززدين  زززززارا ،ينام زززززا  الت
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A/HRC/25/58/Add.1 وباملحلزززززززززززا، شززززززززززز د املقزززززززززززرر اخلزززززززززززاص،  زززززززززززلل زيارتززززززززززز  إىل األر،ن يف .)
با كزا  علزمل املنزا  اإلجيزاذ الزذن يسزو،ه الويزام  قوياس  ، إرا،ر كبةر والتزاماس 3183أيلول/تبتمرب 

 (.A/HRC/25/58/Add.2ب  األ،يان يف ب عة إقل م ة تتزايد تعق داس )ان ر الوث قة 
ولززد  املقززرر اخلززاص، عمومززاس، انطبززا  بززأن إم ان ززة لززول الطوايززف الدين ززة أو العقايديززة  -31

زالز   إىل عواما إجياب ة يف بناث قدرر اجملتمع علزمل ال زمو، يف وجز  م زاهر ال راه زة اجلماع زة مزا
شزّ ق مزن جمزاال   ير  أن  لزك جمزالهو تتطلس مزيداس من البدث من أجا د م ا د ماس تاماس. و 

 البدث والتجريس العململ وتبا،ل اخلربا .

 بناء الثقة على أساس حرية الدين أو المعصقد -جيم 

 احصرام حق كل فري في حرية الدين أو المعصقد -1 
مهزززة ال راه زززة اجلماع زززة تزززنج  عزززا،ر عزززن مشزززاعر وزوجزززة  زززو  صزززد داس أن  إ ا كزززان -38

ددة ال راه ة أن تستحلمر يف بناث الحلقة علمل أتاس احتام دل بد لس اتا  م ا، واحتقارمعقول 
اجلم ع لل رامة اإلنسان ة. ويتطلس بناث الحلقة من أجا التغلزس علزمل مشزاعر اخلزو  مهزة املعقولزة 
وجززو، مؤتسززا  عامززة حسززنة األ،اث، دلززلس عززن أنشززطة تشززجع علززمل التواصززا وت سززره. وهززذان 

امززة تسززتلزم باللززرورر مسززتو  معّ نززاس مززن التواصززا متابطززان  دزز  ا كانزز  املؤتسززا  العلشززرطان ا
العززام، دزز ن آدززاق التواصززا اهززا،  واملسززتدام تتسززع عمومززاس كلمززا و جززد  ه اكززا مؤتسزز ة تتزز ح 

 دلاثس عاماس مكتوحاس أمام اجلم ع علمل قدم املساوار.
بالتدديزززد  زززد  وتزززؤ،ن حريزززة الزززدين أو املعتقزززد و  كزززة حموريزززة يف الس اتزززا  الزززيت تت -33
لبنزة يف وهزمل  راه ة الدين ة وأتباهبا اجلذرية. ددرية الدين أو املعتقد، كساير حقزوق اإلنسزان، لل

بنزززاث ه  زززا مزززن املؤتسزززا  العامزززة وطن زززاس وإقل م زززاس و،ول زززاس، مبزززا د  زززا احملزززاك ، ومؤتسزززا  أمنزززاث 
تنطزون امل امل، واملؤتسا  الوطن ة  قوق اإلنسان، وه عا  الرصد الدول زة. ويف الوقز  نكسز ، 

ارتباطزززاس هزززمل باملناتزززبة، تزززرتبك، و  -حريزززة الزززدين أو املعتقزززد علزززمل آثزززار بع زززدر املزززد  يف التواصزززا 
علزززوياس حبريزززة التعبزززة. وأ زززةاس، ت زززرس حريزززة الزززدين أو املعتقزززد االحزززتام الواجزززس جلم زززع البشزززر 

هززذه باعتبززاره  أدززرا،اس قززد ت ززون لززدي   قناعززا  راتززلة لززد، هززويت  ، ووارتززا  قايمززة علززمل 
 القناعا .

حريزززززة الزززززدين وا زززززق يف لك ززززز  حقزززززوق اإلنسزززززان عمومزززززاس  ملأتاتزززززواالحزززززتام م زززززطلح  -33
املعتقد بوج   اص. ويف إطار حقوق اإلنسزان، يزرتبك االحزتام ،ايمزاس باإلنسزان، محللمزا يتبزّ   أو

ر مبززا مززن اجلملززة االدتتاح ززة يف ،يباجززة اإلعززلن العززاململ  قززوق اإلنسززان، الززيت تززنص علززمل  اإلقززرا
جلم ع أعلاث األترر البشرية من كرامة أص لة د   ، ومن حقوق متساوية ومهة قابلة للت زر  . 

تزوحل  الك ز ، ال يسزعنا إال أن نشزد، علزمل أن حريزة الزدين أو املعتقزد الانتشزار تزوث ويف مواج زة 
العقايزززدن  االحزززتام للزززديانا  يف حزززد  اهتزززا، بزززا هزززمل أ،ار مت  ن زززة ل نسزززان يف اجملزززال الزززديين أو



A/HRC/25/58 

GE.13-19139 12 

مززع هنززا تتوادززق  د ززمل د ززرر مززن الواضززح أهنززا الالواتززع. أمززا د ززرر صززون شززر  الززديانا   اهتززا، 
 (.A/68/290حقوق اإلنسان )ان ر الوث قة 

وتش ا القناعا  الدين ة والق   الروح زة واملقدتزا  واالحتكزاال  الطايك زة ومهةهزا مزن  -34
ا  ززار ال وم ززة ل حلززة مززن النززاس يف لتلززف أحنززاث واملمارتززا  الدين ززة جزززثاس أتاتزز اس مززن عززرا  األ

املعتقزد  العامل، وقد ت ون أتاس هوياهت  الكر،يزة واجلماع زة. وتقتلزمل الزدعور إىل حريزة الزدين أو
كحلززة مززن املززؤمن  لززدين   أو معتقززده ، ود زز   ارتبززاط   العززاطكمل الززيت ي ن ززا  الززوالث مشززاعر د زز  

تتطلزس أيلزاس مراعزار مراعزار جديزة املعتقدا  جبم زع أبعا،هزا الوث ق ب . مهة أن مراعار الديانا  و 
ا تلدزا  يتعززذر التود ززق للتعد،يززة، مبزا يف  لززك مزا مي ززز الن زرر إىل ا  ززار واملمارتزا  مززن جديزة 
ح انززاس. دمززا هززو مقززدس لززد  طايكززة مززا قززد ي ززون مب مززاس لززد  طايكززة أ ززر ، والقزز   الززيت ب ن ززا أ

غ ا  اعا  أ ر . وهذا تبس مزن األتزباه الزيت تزربر عزدم تسمو عند  اعة ما قد ال تستس 
أن  -إيززلث االحززتام يف إطززار حقززوق اإلنسززان مللززام  الززدين أو املعتقززد  اهتززا يف املقززام األول 

با ل نسزان وحزده  -أو املمارتا  أو اهويا  الدين ة  عرا ا،عاث امتلة ا ق قة الدين ة أو األ
، ي  ززّن هززا التقززدير ويرعاهززا ويسززعمل للودززاث مبززا متل زز  اوالعامززا هبززباعتبززاره صززاحس تلززك القناعززا  

 عل   من التزاما .
اإلنسززان يف تعل ق ززا العززام  وعززلور علززمل  لززك، د مززا أشززار  إل زز  اللجنززة املعن ززة حبقززوق -31
(، تنطبزق حريزة الززدين أو املعتقزد علزمل جمموعزة كبززةر مزن القناعزا  واملمارتززا  8113)33رقز 

وعلزمل حزد تعبزة اللجنزة، دز ن تتجاوز قواي  حمد،ر مسبقاس مزن الزديانا   التقل ديزة .  ،ااملرتبطة هب
 زق يف عزدم اعتنزاق االعقايد التوح ديزة ومهزة التوح ديزة واإل ا،يزة، وكزذلك ]لممل[  81املا،ر  

ل سز   81تكسزةاس واتزعاس. واملزا،ر  [ ،يزن  و معتقزد ]أن ،ين أو عق در. وينبغمل تكسة كلمزيت 
ر يف تطب ق ززززا علززززمل الززززديانا  التقل ديززززة أو علززززمل األ،يززززان والعقايززززد  ا  اخل ززززايص أو مق ززززور 
 .(8) الشب  ة   ايص وشعاير الديانا  التقل دية]املؤتس ة[ الشعاير 

 المؤسسات العامة عبربناء الثقة  -2 
 تكتض الحلقة املستدامة ،ا ا اجملتمع وجو، ه  ا مزن املؤتسزا  العامزة العاملزة ل زا  -36

اجلم زززع. وحريزززة الزززدين أو املعتقزززد، كسزززاير حقزززوق اإلنسزززان، هامزززة لتطزززور اجملتمزززع تطزززوراس تزززدرجي اس 
وتتطلززس إنشززاث مؤتسززا  عامززة ،ول ززاس وإقل م ززاس ووطن ززاس. وتشزز ا هززذه التبعززا  املؤتسزز ة املنبحلقززة 

ملتمحللزة يف الشزاملة اعن ا ق يف حريزة الزدين أو املعتقزد جانبزاس هامزاس مزن جوانزس و  كتز  اجملتمع زة 
 .بناث الحلقة

ا زق يف والدولة، مبوجس القانون الدوحل، همل اللامن الرمسمل  قوق اإلنسزان، مبزا د  زا  -37
بزززدور اللززززامن األمززز   ريزززة الزززدين أو املعتقززززد الدولزززة لزززطلع حريزززة الزززدين أو املعتقزززد. ول ززززمل ت

__________ 

 .3، الكقرر 33التعل ق العام رق   (8)
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ة الدين زة أو العقايديزة از،هزاراس تز،هر د   التعد،يز وجامعاس للجم ع، ينبغمل ها أن تت ح إطاراس منكتداس 
حراس و،ون مت  زز. ويتطلزس  لزك التغلزس علزمل النزعزا  اإلق زاي ة كادزة. وال بزد مزن الت زدن، يف 

دزززل ت كزززا ملعتنقزززمل مزززع ،يزززن أو معتقزززد معزززّ  د  زززا الدولزززة مل تتمزززاهاملقزززام األول، للدزززاال  الزززيت 
الززدول تقت ززر علززمل  ال  اإلق ززاي ة العقايززد األ ززر  معاملززة متسززاوية ومهززة مت  زيززة. وهززذه النزعززا

للدولزززة. دكزززمل كحلزززة مزززن الزززدول الزززيت تزززدعمل ا  زززا، الزززديين أو الزززيت تعتنزززق علنزززاس ،ينزززاس رمس زززاس أو ،ينزززاس 
العلمان زززة، قزززد تستدلزززر ا  ومزززا  ،ينزززاس معّ نزززاس باعتبزززاره أتزززاس شزززرع ت ا الس اتززز ة أو  شزززد 

كحلزةر أن اتزتلدام الزدين يف تز اق العمزا   األن ار بالعز  علمل وتر الوالث الديين. وتبزّ  ُتزاره
الس اتززززمل املنطلززززق مززززن اهويززززة القوم ززززة ينطززززون ،ايمززززاس علززززمل لززززاطر  ززززة تتمحلززززا يف التم  ززززز ضززززد 
األقل زززا ، وال تززز ما ضزززد أدزززرا، الطوايزززف الدين زززة امل زززاجرر أو ا ركزززا  الدين زززة اجلديزززدر، الزززذين 

وكمززا ع ززرض أعززله، مي ززن أن يتدززول يوصززمون يف الغالززس بت ديززده  املزعززوم للززتلح  الززوطين. 
 لك إىل أرض   بة تغذن م اهر ال راه ة الدين ة اجلماع ة اليت تذك  ا الوكاال  ا  وم ة أو 

 ج ا  داعلة مهة ح وم ة أو كلتا ا.
وال يد، القانون الدوحل  قوق اإلنسان منو جاس بع ن  لتن    العلقة ب  الدولة والدين،  -31

أشززار  حسززبما لدولززة أو الززدين الرمسززمل يف حززد  اتزز . ومززع  لززك، ينبغززمل للززدول، وال ي ززر ،يززن ا
أو اإلشززززارر يف  -إل زززز  اللجنززززة املعن ززززة حبقززززوق اإلنسززززان، أن لززززرص علززززمل أن لديززززد ،يززززن رمسززززمل 

 حب   ال يؤ،ن إىل التم  ز حب   القانون أو -الدتتور أو القوان  إىل الدور التار مل لدين بع ن  
شزد،  اللجنزة، يف تعل ق زا العزام قد د معتنقمل الديانا  أو املعتقدا  األ ر . و الواقع ض األمر
التقل ززدن، أو  االعزتا  بديانززة مزا باعتبارهزا ،يزن الدولززة أو الزدين الرمسزمل أو، علزمل أن  33رقز  

باعتبزززار أن أتباع زززا يشززز لون أمهلب زززة السززز ان، جيزززس أال يزززؤ،ن إىل إعاقزززة التمتزززع بزززأن حزززق مزززن 
يزؤ،ن إىل أن  ، كمزا جيزس أال37و 81عل  ا يف الع د، مبا يف  لك املا،تزان  ا قوق املن وص

 .(9) مت  ز ضد أتبا  الديانا  األ ر  أو األشلاص مهة املؤمن  بأن ،ين
يبدو من ال عس، إن مل ي ن من املستد ا، ت ور أن تطب ق ملك وم  ،ين ومع  لك،  -31

الدين ززززة، ومززززن مث مي ززززز ضززززد  ألقل ززززا باارر نطززززون يف املمارتززززة علززززمل آثززززار ضزززز،ولززززة  رمسززززمل ال ي
 .(10)درا،هاأ

وجزززو، إطزززار ،تزززتورن مكتزززوح يسزززمح بزززالتعبة ا زززر عزززن التعد،يزززة الدين زززة القايمزززة إن و  -41
شزر  ال بزد منز  يف كزا الس اتزا  هزو الناشعة علزمل أتزاس احزتام اجلم زع علزمل قزدم املسزاوار  أو

ع ززة ببنززاث الحلقززة عززرب املؤتسززا  العامززة. ويتطلززس الرام ززة إىل القلززاث علززمل ال راه ززة الدين ززة اجلما
 لك بدوره تك  ك   ع العلقا  اإلق اي ة بز  الدولزة و،يزن أو معتقزد بع نز . وال يعزين  لزك، 

__________ 

 .1املرجع نكس ، الكقرر  (9)

، وتقريزززززره املؤقززززز  66(، الكقزززززرر A/HRC/19/60ان زززززر تقريزززززر املقزززززرر اخلزززززاص املعزززززين حبريزززززة الزززززدين أو املعتقزززززد ) (11)
 .47(، الكقرر A/67/303) 3183 لعام
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بالطبع، أن تعتمد الدول   ع ا يف هناية املطا  بن ة واحزدر للعلقزا  مزع الطوايزف الدين زة. ز، 
هنزاة جمزال للتجريزس والتنزو  وي زا ق وقتزاس طزويلس، قد تستغر هذه علمل  لك أن عمل ة التك  ك 

أمززا علززمل للمززورو  التززار مل مبلتلززف أشزز ال .  املؤتسززمل يف هززذا امل ززدان، مبززا يشززما االتززتجابة
املعتقزد للجم زع مزا  صع د املمارتة، دقد يتعذر علمل الدول أن ت ون ضامناس أم ناس  رية الزدين أو

 اإلق اي ة. ا مل تر،  النزع

 الصواصل الثقة من خاللبناء  -3 
ال تقا اجلوانس التواصل ة يف بناث الحلقة أ  ة عزن اجلوانزس املؤتسز ة. دكزمل تز اق التنزو   -48

الززديين، ينبغززمل أن تشززما أنشززطة التواصززا ثلثززة أبعززا، علززمل األقززا  )أ( التواصززا بزز  اجلماعززا ؛ 
هت عززة منززا  يز،هززر د زز   )ه( أنشززطة التواصززا الززيت تلززطلع هبززا الدولززة مززع الطوايززف الدين ززة؛ )ا(

يف هزذه األبعزا،  ،ورالزدين أو املعتقزد ينبغزمل أن ي زون  ريزة ا وار العام بشأن القلايا الدين زة. و 
   ع ا.الحللثة 

 التواصا ب  اجلماعا  )أ( 
إن التواصا املستمر عرب ا دو، الدين ة هو أه  شر  لتعزيزز التكزاه  وتكزا،ن الريبزة بز   -43

 ززة أو العقايديززة أو الت ززدن هززا )وهززمل أحززد األتززباه اجلذريززة لل راه ززة الدين ززة اجلماعززا  الدين
اجلماع ة(. وعندما جيرن التواصا ب  األ،يان علمل قدم املساوار وبطريقة مستدامة، أن علمل حنو 

مي زن أن يسزاعد يف اتزتبدال التجزاره د نز  تزطد ة، و ال يقت ر علمل جمر، عقد لقزاثا  مزوجزر 
ت زون إجياب زة  . ورمه  أن هذه التجاره قزد الاملواقف املسبقة املتد زرلس النمط ة و ا ق ق ة بالقوا

حنززن ضززد ار ززرين، عقل ززة  ززدو، الكاصززلة القايمززة علززمل لنمط ززة ا،ايمززاس، دبمقززدورها أن تت ززد  
 اليت ال مي ن ا إال أن تسملث للواقع اإلنساين املعقد.

لززمل أنزز  يززر  ضززرورر االتززتمرار يف حبززث ويززو، املقززرر اخلززاص أن يشززد، يف هززذا السزز اق ع -43
ت اتا  تس   يف القلاث علمل ال راه ة الدين ة حبحلاس تامزاس. نتاا قدرر التواصا ب  األ،يان علمل إ

األنشزززطة املنت مزززة يف هزززذا امل زززدان ال إزاث دقزززد الحزززري يف كحلزززة مزززن األح زززان أن املوقزززف املتلزززذ 
دزز ن معارضززة صززرية للتواصززا بزز  األ،يززان، قلمززا يبززدن النززاس رمهزز  أنزز  يتجززاوز الززدع  الكززاتر. و 

 مدلول  الس اتمل ال ي قّدر عا،ر حق قدره.
طزورر تمهة أن املقرر اخلاص أت د  ل  درصة االطل  مباشرر علمل التأثة املك د لحلقادزة م -44

 زلل زيارتزز  تقزوم علززمل التواصزا بزز  األ،يزان و،ا ززا الزدين الواحززد، وهزو مززا شز ده مززحللس للغايزة 
اتزتعا، وحدتز  بعزد  ال ون، ح ث أصبح اجمللس املشتة ب  األ،يان عزاملس ري سز اس يف بلزدإىل تة 

(. وباملحلزززا، A/HRC/25/58/Add.1أن مزقتززز  ا زززره األهل زززة قبزززا عقزززد مزززن الززززمن )ان زززر الوث قزززة 
التقزززمل املقزززرر اخلزززاص  زززلل زيارتززز  إىل األر،ن ب حلزززة مزززن املسزززؤول  ا  زززوم   وأدزززرا، الطوايزززف 

 ة وأعلاث من ما  اجملتمع املزدين الزذين يسزاعد التززام   يف هزذا امل زدان علزمل صزون وحزدر الدين
(. وباإلضززادة إىل  لززك، A/HRC/25/58/Add.2اجملتمززع يف منطقززة متقلبززة باتززتمرار )ان ززر الوث قززة 
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يبدو أن منا  التواصزا والتعزاون بز  األ،يزان قزد لّسزن يف قزربص، وهزو مزا شز ده املقزرر اخلزاص 
اجتماعزززا  املايزززدر املسزززتديرر الرايزززدر بشزززأن ا زززوار بززز  األ،يزززان، املعقزززو،ر يف ن قوتززز ا يف   زززلل

3183أيلول/تبتمرب 
(11). 

والدول ملزمة، يف إطار حرية الدين أو املعتقد، بتعزيز التواصا ب  األ،يان واختا  تزدابة  -41
الزذن مي زن أن ينزتا عزن التواصزا  دعالة يف هذا اجملال. وال ينبغمل التقل ا من شأن التزأثة الرمززن

الديين الذن يعت  ب  وحللو الدولة ويعززون  علناس. ومي ن أن تدع  ا  وما  ا وار ب  األ،يان 
الززدع  املززاحل للمشزاريع القايمززة أو إلنشززاث منتززديا  جديززدر. وباإلضززادة قززدمي بطزرق شززىت، محلززا ت

موعززا  الدين ززة أو العقايديززة  لززور إىل  لززك، مي ززن للد ومززا  أن توجزز  ،عززور مباشززرر إىل اجمل
يف مي زززن أن يسزززاعد الكلززاث  احملايزززد  الزززذن تت دزز  مؤتسزززا  الدولززة  لزززك أن االجتماعززا . و 

إىل االجتمزا  بسزبس تزاري  حادزا هزمل ت سة ا وار حىت ب  اجملموعا  الزيت ال يزرجح أن تبزا،ر 
(، مززحللس، 3188عززام  ولززدودا )يفبالنزاعززا  أو العوامززا السززلب ة األ ززر . دلززد  زيززارر   وريززة م

جزو حلر املقرر اخلاص اجتماعاس ملمحللمل لتلف الزعمزاث الزدين   عقدتز  وزارر العزدل. وتبز  مزن 
الن ززوض بحلقادززة ال يزززال يتعزز   علززمل املشززارك  مززن لتلززف الطوايززف أنزز عززدم االرت ززاح الززذن بززدا 
ا مل تتلززززذ الدولززززة مزيززززداس مززززن البلززززد، وأن  لززززك قززززد ال يتدقززززق مزززز هززززذا التواصززززا بزززز  األ،يززززان يف

 (.A/HRC/19/60/Add.2املبا،را  االتتباق ة يف هذا امل دان )ان ر الوث قة 
وكمزززا أشزززار إل ززز  املقزززرر اخلزززاص يف تقريزززره املواضززز عمل بشزززأن ،ور الدولزززة يف هزززذا اجملزززال  -46
(A/66/156  ينبغززمل أن تشززما أنشززطة الدولزة التواصززا الرمسززمل ومهززة الر 61-38، الكقزرا ،) مسززمل

بزز  األ،يززان، أن مشززاريع ا ززوار الززيت ت ززن    يف إطززار مراعززار صززرية لل تلدززا  الدين ززة وكززذلك 
،ون أن ي  زروا باللزرورر هويزاهت  الدين زة. وينبغززمل يف إطارهززا تمزع النزاس الزيت جيأشز ال التواصزا 

أن تراعززمل الدولززة ،ايمزززاس، يف مززا تلززطلع بززز  مززن أنشزززطة يف م ززدان التواصززا بززز  األ،يززان، التنزززو  
مشزاركة  القاي  والناش ، مبا يف  لك أوج  اال تل  ،ا ا الدين الواحد، علزمل أن ت كزا أيلزاس 

(. وعزلور ا زوارز إىل حزد بع زد يف كحلزة مزن مشزاريع للمزرأر )الزيت مزا زالز  عرضزة للتم  زأتات ة 
علززمل  لززك، يسززتدق التعلزز   املدرتززمل أيلززاس اهتمامززاس  اصززاس يف هززذا السزز اق، إ  مي ززن القززول إن 
املدرتة همل أكحلر املؤتسا  تأثةاس ح ث مي زن أن يزد   التواصزا بز  األ،يزان يوم زاس )علزمل حنزو 

اه، وبغ زززة تعزيزززز االنكتزززاح املسزززتمر لزززد  اجل زززا رمسزززمل ومهزززة رمسزززمل(  زززلل تزززنوا  ت زززوين الشزززب

__________ 

ب عززاز كبززة يف التواصززا بزز  األ،يززان حققتزز  شززرية  3183تشززرين األول/أكتززوبر  33رحززس املقززرر اخلززاص، يف  (11)
 املسززلم  واألرثززو كس ال ونززان   بعبززور  واتززعة مززن الزعمززاث الززدين   يف قززربص. ومسززح االتكززاق للزعمززاث الززدين 

، وشزجع   علزمل وضزع إطزار مؤتسزمل شزاما خلزاص بالزعمزاثاملقزرر ااخلك األ لر الذن يقسز  اجلزيزرر. وأشزا، 
لتعزيززز التواصززا اجلززارن، محلززا إنشززاث جملززس مشززتة بزز  األ،يززان مززن أجززا السززلم يف قززربص. وقززد تسززىن لق ززق 

 83 لزززك اإلعززززاز بعززززد اجتمزززا  املايززززدر املسززززتديرر األول بشزززأن ا ززززوار بزززز  األ،يزززان الززززذن ع قززززد يف قززززربص يف 
 م  امل تس املعزين باملسزار الزديين يف عمل زة السزلم يف قزربص، برعايزة تزكارر السزويد ، ون3183أيلول/تبتمرب 

 وبالتعاون مع مكوض ة األم  املتددر السام ة  قوق اإلنسان.
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. ومزززن أهززز  الشزززرو  األتاتززز ة لتعزيزززز قزززدرر اجملتمزززع علزززمل الت زززدن مل زززاهر ال راه زززة (12)الناشززز 
الدين ززة اجلماع ززة تززودة معلومززا  واد ززة وعززرض ُتززاره حق ق ززة عززن التعد،يززة الدين ززة أو العقايديززة  

 كجزث من ا  ار ال وم ة العامة واخلاصة.

  ةاإلنذار املب ر والتواصا مع الطوايف الدينو  كة اضطل  الدولة ب )ه( 
يف بنزززاث الحلقزززة بززز  الطوايزززف، مهزززة أن علزززمل مي زززن أن يسزززاه  التواصزززا بززز  األ،يزززان إن  -47

الززززدول أيلززززاس أن هتززززد  يف أنشززززطت ا التواصززززل ة إىل إرتززززاث علقززززا  الحلقززززة بزززز  وحللززززمل اإل،ارا  
ف الطوايف الدين ة. وينبغمل أن تقوم قنوا  التواصزا علزمل عمل زة ا  وم ة ووحللمل أو أعلاث لتل

تتألف من مسارين. دمن امل  ، من ج ة، أن ت ون الوكاال  ا  وم ة قا،رر علزمل التواصزا مزع 
الطوايف، وال ت ما  لل حاال  األزما  ح ث تؤجا م اهر ال راه ة اجلماع ة العامزة  طزر 

مزن امل ز  مزن ضزروه العنزف. ومزن ج زة أ زر ،   لزك التدول إىل عنف ب  اجلماعا  أو مهة
االت زززال باألشزززلاص املعن ززز  بالتنسززز ق ،ا زززا الدين زززة أن يسززز ا علزززمل الطوايزززف بالقزززدر نكسززز  

لتنبززز     إىل األعمزززال العداي زززة الناشزززعة قبزززا أن تنكجزززر األزمزززة انكجزززاراس تامزززاس ا  وم زززة اإل،ارا  
 بدينام اهتا اهدامة.

يف  (13)يف واشززنطن 3188كززانون األول/،يسززمرب يف   ،ول الززذن عقززدو ززلل املززؤمتر األ -41
علمل أتاس الدين أو املعتقد، أت د  القايم  تطنبول مل اددة التع س والتم  ز ات اق عمل ة 

للمقززرر اخلززاص درصززة االطززل  علززمل الززن  ا الززيت يتبع ززا مو كززو اخلدمززة املدن ززة املعن ززون بالتنسزز ق 
أزمززة حالززة لعمززا مززع أدززرا، لتلززف الطوايززف الدين ززة. دقززد حززاكوا يف اا  وم ززة ،ا ززا اإل،ارا  

واختزا  القزرارا  بشزأن التزدابة العمل زة عنزد وككزاثر من أجا لديد تبا التواصزا بسزرعة متل لة 
. وقد أ عجس املقرر اخلاص بامل ن ة اليت اتس  هبا تكاعا املشارك . وواضزح أهنز  قزد إل  ا ا اجة

وأقاموا علقا  عما مبن ة علمل الحلقة. ويبزدو أن عزاح أنشزطة التواصزا  تعاردوا منذ بعى الوق 
يقتلمل أال تقت ر قنوا  التواصا علمل املستو  الن رن؛ با ال بد من اتتلدام ا أيلاس بانت ام 
علمل صع د املمارتة. و لل زيارر مهة رمس ة إىل السويد، اتتمع املقرر اخلاص إىل بعى األمحللزة 

  ك ك زة تواصزا الوكزاال  ا  وم زة والبلزديا  باتزتمرار مزع الطوايزف الدين زة يف اإلجياب ة اليت تب
السززويد بشززأن القلززايا املت ززلة بالتأهززس ل زمززا  واألمززن، وك ك ززة تعاوهنززا للمسززاعدر علززمل بنززاث 

 .(14)قدر أكرب من الحلقة اجملتمع ة ومنع حوا،  العنف الديين
__________ 

. وان ززززر أيلززززاس مبززززا،ن تول ززززدو التوج   ززززة املتعلقززززة بتززززدريس 63-31، الكقززززرا  A/HRC/16/53ان ززززر الوث قززززة  (12)
 العامة. األ،يان واملعتقدا  يف املدارس

والقولبزة النمط زة السزلب ة  م اددزة التع زسبشزأن  86/81تطنبول بقرار جملس حقوق اإلنسزان ترتبك عمل ة ا (13)
والوصزز  والتم  ززز والتدززريى علززمل العنززف ووارتززت  ضززد النززاس بسززبس ،يززن   أو معتقززده ، الززذن اعت مززد بتوادززق 

 والتدابة املناتبة يف هذا اجملال.ارراث، وأطلق  العمل ة عد،اس من األنشطة التت شا  الس اتا  

أنشززأ  السززويد دريقززاس اتتشززارياس وطن ززاس معن ززاس بززالطوايف الدين ززة، ح ززث تلززطلع وكالززة الطززوارن املدن ززة السززويدية  (14)
واللجنة السزويدية املعن زة بتقزدمي الزدع  ا  زوممل إىل الطوايزف الدين زة مبسزؤول ة التواصزا مزع الطوايزف الدين زة يف 
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،ون ن ذر مسبقة، با كحلةاس ما يعمزد ،عاهتزا إىل  م اهر ال راه ة اجلماع ة عا،رتنشأ وال  -41
د ن  لك علما  التدذيرية املب رر واضدة للع ان، اإلعلن عن ا. ول ن حىت إ ا كان    ع ال

نقززص اخلززربر أو عززدم القززدرر ال يززؤ،ن يف الغالززس إىل اختززا  إجززراثا  مب ززرر مناتززبة، رمبززا بسززبس 
الكجززور بز  اإلنززذار املب زر والعمززا  هزذه  زة تززدغعلزمل ت ززور ر، دعزا مناتززس جيزملث يف ح نزز . وب

وأدزززرا، ا  وم زززة املب زززر، يوصزززمل بعقزززد اجتماعزززا  تواصزززل ة منت مزززة بززز  املنسزززق  يف اإل،ارا  
متزارين عمل زة محلزا املنزاورا  إجزراث الطوايف الدين ة املؤثرين. ومي ن أن تشما هزذه االجتماعزا  

  املعن ة بالت زدن ل زمزا . ومزن امل ز  أن تتلزذ الوكاالمهةها من اليت تنكذها درق اإلطكاث أو 
الدول إجراثا  اتتباق ة للتأهس ل زما  الناُتة عن م اهر ال راه ة اجلماع ة وأن تبقمل قنزوا  

اتزززتلدام ا بانت زززام. ومي زززن تنك زززذ املنزززاورا  التدريب زززة مزززن  زززلل االت زززال اللزززرورية مكتوحزززة 
من زا السزلب ة  ،د ي ون من املك د أيلاس تبا،ل التجزارهالعمل ة علمل ال ع دين الوطين واحمللمل، وق

 يف هذا اجملال ضمن منتديا  األم  املتددر املناتبة محلا لالف ا لارا . ،واإلجياب ة
ان امللتلكززة إىل اإلنززذار املب زر الززيت لزد،ها آل ززا  حقزوق اإلنسززإشزارا  وجيزس إي ززال  -11

أن ت ون هناة  وجيسالتابعة ل م  املتددر.  النزا  ة واه عا  املعن ة مبنع نشوهاه عا  الس ات 
لتم زز  صززانعمل القززرار مززن  من ومزة األمزز  املتدززدر ززا  امللتلكززة يف دعالززة بزز  اجل تواصززاقنزوا  

يف هززذا السزز اق، يحلززين املقززرر اخلززاص علززمل وث قززة صززدر  . و يف ح ن ززاختززا  اإلجززراثا  املناتززبة ا
امل تس املعين مبنع اإلبا،ر اجلماع ة واملسؤول ة عن تزودة  مؤ راس بشأن منع اجلراي  الك  عة، أعدها

  .(15)ا ماية، وال ت ما دقراهتا اليت تتناول ضرورر إعدا،  طك الطوارن

 النقاش العام بشأن القلايا الدين ةأن تتكتح د   آداق  منا  مي ن )ا( 
تعبزة علنزاس عزن لتلزف أن منا  االتتبدا، الذن يحلزين النزاس عزن اليبدو، كما   كر آنكاس،  -18

م زززاهر ال راه زززة الدين ززززة يف البلزززد. دعنززززدما ال توجزززد ثقادززززة نشززززوث شزززوامهل   يزيزززد مززززن احتمزززال 
ي كزمل  وال ختلزع ملزا،وايزر مغلقزة ي رجح أن ت ا اإلشاعا  السلب ة حب سة  ا ر، ليناخلطاه الع

تاس طويلس يف ب عزة العام النقدن. با األتوأ من  لك أن األشلاص الذين عاشوا وقمن التمد ص 
قمع ززة قززد تت ززّون لززدي    عقل ززة تشزز    ة  مشززوهة، ح ززث يتو ززون أن هنززاة لططززا   ك ززة. 
ونت جة لذلك، دالقط عة ب  التك ة والتعبة اليت رمبا م ز  تزلوة كحلزة مزن   ت نسزس يف الغالزس 

الطروحززا  خلاصززة و أيلززاس إىل أدززرا، آ ززرين أو  اعززا  أ ززر . وباملحلززا، دالقط عززة بزز  الروايززا  ا
__________ 

قلايا املت لة باألزما . ويعقد هزذا الكريزق االتتشزارن عزدر اجتماعزا  تزنوياس، وقزد أ،  ،وراس السويد بشأن ال
. 3181 ري سزز اس يف ت سززة ا ززوار بزز  األ،يززان يف أعقززاه اهجمززا  الززيت اتززت دد  امل ززاجرين يف مززاملو يف عززام

مسزززؤول ة إقامزززة شزززب ا   وعلززمل ال زززع د احمللزززمل، تزززن   البلزززديا  السزززويدية عمل زززا  للتأهزززس ل زمزززا ، وتتزززوىل
تشززما الوكززاال  ا  وم ززة وقطززا  األعمززال واملن مززا  التطوع ززة واجملتمع ززة والطوايززف الدين ززة، للززمان حسززن 

 تة التعاون ب    ع األطرا   ا  ال لة عند وقو  األزما .

 Preventing incitement: policyان ززر امل تززس املعززين مبنززع اإلبززا،ر اجلماع ززة واملسززؤول ة عززن تززودة ا مايززة،   (15)

options for action منززع التدززريى    ززارا  ت اتززات ة للعمززا(، وث قززة قززدم   ززلل حززد  مززواز  ن  زز  يف(  
 .3183تشرين الحلاين/نودمرب  37الدورر السا،تة للمنتد  املعين بقلايا األقل ا ، يف 
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العامة قزد ت زبح أرضز ة لتكسزة أن ت زريح عزام ي زدر عزن األدزرا، أو اجلماعزا  أو املن مزا ، 
وزا يززؤ،ن إىل جمتمززع تنعزدم د زز  الحلقززة ويسززو،ه االرت زاه بوجزز  عززام. ونت جزة لززذلك، تززز،ا، صززعوبة 

  ة. ويف ا زاال  التواصا القاي  علمل الحلقة، وال ي ا، يكلمل إال إىل جمر، مناورا   طاب ة ت ت 
الق و ، مي ن أن يؤول  لك إىل تقويى تام ألن تواصا ها،  ب  اجلماعزا ، واهن زار ثقادزة 

 والت ورا  اخلاطعة.املتد زر اخلطاه العام، وإىل انتشار األح ام املسبقة 
الرهززاه واالحتقززار هززو وجززو، ثقادززة مشززاعر وأهزز  عززلا واعززد جملتمززع حماصززر مبزززيا مززن  -13

متطزورر جزداس ي شزّجع د  زا النزاس علزمل وارتزة حريزة التعبزة. وينبغزمل أن تسزمح هززذه  طزاه عزام 
الحلقادززة أيلززاس بززالتعبة عززن   ززع الشززوامها وامللززاو  و،واعززمل القلززق والتجززاره السززلب ة يف جمززال 
التعد،ية الدين ة. وال شك يف أن العز   معزاس يف جمتمزع تعزد،ن مي زن أن ي زون ُتربزة محلريزة، مهزة 

س ت لس ،ايماس بزا قزد يتدزول أح انزاس إىل لزد كبزة. وعنزدما يشزعر النزاس أهنز  أحزرار أن  لك ل 
يف التعبززة علنززاس عززن مشززاعر اإلحبززا  أو االنزعززاا الززيت قززد تنشززأ عززن ُتززارهب  السززلب ة، بززدالس مززن 

،وايززر مغلقززة، دمززن األرجززح أن يسززاعد تقززدمي األ،لززة امللززا،ر إبقززاث روايززة ُتززارهت  السززلب ة حب سززة 
الروايززززا  البديلززززة يف إعزززززا،ر األمززززور إىل ن ززززاهبا. ومي زززززن أن يززززول  لززززك ،ون ت زززززلس عمزززز   وت

راتززلة. ومززن مث ينبغززمل أن يززتمّ ن النززاس متد زززر و التجززاره السززلب ة ولوُّهززا إىل أح ززام مسززبقة 
بكلا ثقادة اخلطاه العام من إجراث نقاشا   لد ة يف جمال التنزو  الزديين، ي كسزح د  زا اجملزال 

 ع أيلاس لنقد ،يانا  معّ نة أو نقد الدين عموماس.بالطب
أمزززا حمزززاوال  االتتعاضزززة عزززن القوالزززس النمط زززة السزززلب ة بشزززأن الطوايزززف أو األقل زززا   -13

لغززة إجياب ززة وتحلززين عززن التعبززة عززن التجززاره اتززتلدام تززطد ة تكززرض بأتززال س الدين ززة األ ززر  
بع ززد. ولززة اتززتات ج ة أوتززع آداقززاس هتززد  إىل لززمل املززد  الالريبززة عالسززلب ة دززل مي ززن إال أن تحلززة 

التجزززاره ا ق قزززة يف التكاعزززا بززز  النزززاس، أدزززرا،اس التعبزززة عزززن  ُتزززاوز الت زززورا  اخلاطعزززة بت سزززة
و اعززا . دكزززمل هنايزززة املطزززا ، ال مي زززن بنزززاث الحلقززة املسزززتدامة إال علزززمل أتزززاس الواقع زززة ومبراعزززار 

الواقع ززززة يف املقززززام األول  لززززة أمززززور من ززززا تززززوادر ُتززززاره ار ززززرين. وتكززززتض هززززذه االتززززتات ج ة 
مع مزن  زلل حبزو  وتقزارير ،ق قزة عزن  ومي زن أن قلزايا الطوايزف الدين زة. معلوما  متمايزر ُت 

تشززز ا صزززدادة التدق زززق، الزززيت ت زززت    طزززأس يف كحلزززة مزززن األح زززان بتقزززويى السزززل  االجتمزززاعمل، 
سززاعد علززمل تعزيززز منززا  ا  مززة القايمززة علززمل عن ززراس ضززرورياس يف ت اتززا  بنززاث الحلقززة، ألهنززا قززد ت

التجربزززة يف ا  زززار العامزززة. وعزززلور علزززمل  لزززك، ال بزززد مزززن أن تتزززاح ألدزززرا، األقل زززا ، مبزززا د  زززا 
يف ووج ززا  ن ززره  األقل ززا  الدين ززة أو العقايديززة، دززرص عا،لززة للتعبززة عززن ُتززارهب  وم ززا    

ل املشززاركة الكعل ززة يف وتززايك اإلعززلم وتززايك إعززلم جمتمع ززة، ومززن  ززلب نشززاث الكلززاث العززام 
 املوج ة إىل اجلم ور األوتع )مبا د  ا الوتايك الرقم ة والشب  ة(.
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ية أو الدينيةةةة الصةةةةي تشةةةةكل وة إلةةةى الكراهيةةةةة القوميةةةة أو العناةةةةر الصاةةةدي للةةةةدع -يال 
 تحريضاا على الصمييز أو العداء أو العنف

 نشأة خطة عمل الرباط -1 
شزززاعر ال راه زززة لتتدزززول إىل أدعزززال مت  زززز أو عزززداث أو عنزززف حق ق زززة. مي زززن أن لتزززد م -14

علززمل تلززك األدعززال. وقززد تزايززد اهتمززام املتعمززد وينززتا  لززك يف كحلززة مززن األح ززان عززن التدززريى 
اجملتمززع الززدوحل ببدززث السززبا الززيت يتسززىن هبززا للززدول واجل ززا  املعن ززة األ ززر  أن متنززع األحززدا  

ت ززد  هززا. ويبززدو واضززداس أن علززمل الززدول أن تعززا  هززذه املشزز لة ت وأالززيت تقززع بززدادع ال راه ززة 
بوضع اتتات ج ا  دعالة للوقايزة والت زدن. ومي زن أن يشزما  لزك أيلزاس يف ا زاال  الق زو  
اختززا  تززدابة تق  ديززة محلززا ح ززر  طابززا  معّ نززة. مهززة أن الززدول ملزمززة ،ايمززاس، عنززد اللجززوث إىل 

إرا،ر تزؤ،ن تلززك التزدابة إىل شززّا ة األ ززر ، بزأن لزرص علززمل أال تزدابة ا  زر والتززدابة التق  ديز
الناس يف التواصا حبرية وصزراحة، يف القلزايا الدين زة اخللد زة ومهةهزا. وجيزس أن ميتحلزا أن تق  زد 

جلم زع الشزرو  املن زوص ال زد،  رية التعبزة أو حقزوق اإلنسزان األ زر  ي عتزرب ضزرورياس يف هزذا 
 ول ة  ا  ال لة  قوق اإلنسان.عل  ا يف املعاية الد

وبغ زززة إجيزززا، حلزززول مناتزززبة، ن مززز  مكوضززز ة األمززز  املتدزززدر السزززام ة  قزززوق اإلنسزززان  -11
جمموعة من حلقا  عمزا إقل م زة لللزرباث، شزارة د  زا عزد، كبزة مزن وحللزمل ا  ومزا  واجملتمزع 

بواليززززا  يف إطززززار املززززدين واألوتززززا  األكا،مي ززززة وه عززززا  معاهززززدا  األمزززز  املتدززززدر وامل لكزززز  
. ون  م  حلقة عما  تام ة لللزرباث يف الربزا ، يف تشزرين األول/أكتزوبر (16)اإلجراثا  اخلاصة

أتزززكر  عزززن صززز امهة  طزززة عمزززا الربزززا  بشزززأن ح زززر الزززدعور إىل ال راه زززة القوم زززة أو  3183
 املكوضزز ة. وأعلنز  (17)العن زرية أو الدين زة الزيت تشز ا لريلزاس علزمل التم  زز أو العزداث أو العنزف

 .3183عن انطلق  طة عما الربا ، يف جن ف، يف شبا /درباير 
اخلزاص من الع د الدوحل  31ويتلمن عنوان  طة عما الربا  جزثاس مقتبساس من املا،ر  -16

املدن زة والس اتزز ة، الزيت تزنص دقرهتززا الحلان زة علزمل مززا يلزمل   ل  زر بالقززانون أيزة ،عززور إىل بزا قوق 
و العن ززرية أو الدين ززة تشزز ا لريلززاس علززمل التم  ززز أو العززداور أو العنززف . وال ال راه ززة القوم ززة أ

__________ 

. وشزززارة د  زززا 3188و يف عزززام ن  مززز  حلقزززا  العمزززا اخلاصزززة بزززاخلرباث يف د  نزززا ونزززةوذ وبزززان وة وتزززانت امه (16)
   81وحللزززون ح وم زززون ووحللزززو من مزززا  ح وم زززة ،ول زززة ومن مزززا  اجملتمزززع املزززدين )وال تززز ما من مزززة  املزززا،ر 

ا ملة العامل ة من أجا حرية التعبة(، وأكا،مي ون من لتلف اال ت اصزا ، و زرباث عزاملون يف مكوضز ة األمز  
ث اللجنزة املعن زة حبقزوق اإلنسزان، وجلنزة القلزاث علزمل التم  زز العن زرن، املتددر السام ة  قوق اإلنسان، وأعلا

واملقزززرر اخلزززاص املعزززين بتعزيزززز ومحايزززة ا زززق يف حريزززة الزززرأن والتعبزززة، واملقزززرر اخلزززاص املعزززين باألشززز ال املعاصزززرر 
ة الززدين أو للعن زرية والتم  ززز العن زرن وكززره األجانزس ومززا يت زا بززذلك مزن تع ززس، واملقزرر اخلززاص املعزين حبريزز

املعتقزززززززززززززززد. وتززززززززززززززززر،   ززززززززززززززززع املسززززززززززززززززا ا  امل توبززززززززززززززززة وتقززززززززززززززززارير االجتماعززززززززززززززززا  علززززززززززززززززمل املوقززززززززززززززززع التززززززززززززززززاحل  
www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/ExpertsPapers.aspx. 

 ، املردق، التذي ا.A/HRC/22/17/Add.4ان ر  (17)

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/ExpertsPapers.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/ExpertsPapers.aspx
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يسزززعنا إال أن نشزززد، علزززمل أن هزززذا ا  ززز  ال يطالزززس حب زززر اخلطزززاه الزززل   أو حزززىت العزززدايمل 
عمومززاس؛ بززا يركززز علززمل ضززروه الززدعور إىل ال راه ززة الززيت تشزز ا  لريلززاس  علززمل أدعززال مت  ززز أو 

 3من أه  األهدا  اليت ت بو إل  ا  طة عما الربا  التوع ة بزالكقرر عداث أو عنف حق ق ة. و 
من الع د ولس  د م ا، علزمل أن ت كس زر ،ايمزاس مقتنزة حبقزوق اإلنسزان األ زر ،  31من املا،ر 

 .(18))حرية التعبة(من   81)حرية الدين أو املعتقد( واملا،ر من الع د  81وال ت ما املا،ر 
عززدر  يف السززنوا  األ ززةر ربززا  بززأن العززامل قززد شزز د يف أحنززاث شززىت وتقززر  طززة عمززا ال -17

. ويززور، نززص  طززة العمززا، (19) مبسززألة التدززريى علززمل ال راه ززة أحززدا  أثززار  االهتمززام جمززد،اس 
احتززززواث ارثززززار السززززلب ة االهتمززززام، لززززدياس يتمحلززززا يف  أ،  إىل ُتززززد، هززززذا ضززززمن األتززززباه الززززيت 

ة قوم زاثر اتزتلدام مك زوممل الوحزدر اللدين وا مايزة مزن إتزالتتغلل العن ر واألصا العرقمل وا
ت اتز ة  لق زق أهزدا  لغايزا  شزىّت من زا يف كحلزة مزن األح زان و كزانة اللزذين ي  قوم الاهوية  وأ
 .(20) نتلاب ةوا

 ترابط حرية الدين أو المعصقد وحرية الصعبير -2 
منزززا  ي كزززا حريزززة التواصزززا  تركزززز  طزززة عمزززا الربزززا  ترك ززززاس شزززديداس علزززمل ضزززرورر هت عزززة -11

 طزة  د،واخلطاه العزام اتزتنا،اس إىل حريزة التعبزة، وحريزة الزدين أو املعتقزد، وحريزا  أ زر . ولز
مززا يشززز ا لريلززاس علزززمل   زززوص العمززا تزززقكاس عال ززاس لكزززرض ق ززو، علزززمل حريززة التعبزززة، ولديززد 

اخلطزة  والس اتز ة. وتشزد،  من الع د الدوحل اخلاص بزا قوق املدن زة 31ال راه ة، وتطب ق املا،ر 
بشزززأن نقاشزززا  بنّزززاثر مي زززن أن ُتزززر  د  زززا ب عزززة لت  عزززة حريزززة التعبزززة ضزززرورية كزززذلك علزززمل أن  
. وتؤيززد  طززة عمززا الربززا  تأي ززداس صززرياس مززا أوضززدت  اللجنززة املعن ززة حبقززوق (21) املسززايا الدين ززة

مززن  3  ززا يف الكقززرر املن ززوص عل ا  ززرحززاال   أنوهززو ، 34اإلنسززان يف تعل ق ززا العززام رقزز  
لشزرو  ال زارمة تحلزا لجيزس أن متالزدوحل اخلزاص بزا قوق املدن زة والس اتز ة  مزن الع زد 31املا،ر 

مزززن  36و 81و 87و 1و 3املزززوا،  ويف مزززوا، أ زززر  هزززمل ،81مزززن املزززا،ر  3الزززوار،ر يف الكقزززرر 
  ززا يف املززا،ر . وعل زز ، ال جيززوز أبززداس التدايززا علززمل ضززمانا  حريززة التعبززة املن ززوص عل(22)الع ززد
ززد ، حززاال  ا  ززر لديززداس ،ق قززاس منزز  31مززن الع ززد بالتززذر  باملززا،ر  81 ويزززنص . وجيزززس أن ل 

مززن ،ون أن مت  ززز يف الغززرض من ززا أو يف أثرهززا. وباإلضززادة إىل  لززك، تعززرض عل  ززا يف القززانون 
__________ 

. وتسززتند 86/81تشززة  طززة عمززا الربززا ، يف هززذا السزز اق، إىل  لززة أمززور من ززا قززرار جملززس حقززوق اإلنسززان  (18)
( ال ا،ر عزن اللجنزة املعن زة حبقزوق اإلنسزان بشزأن حريزة 3188)34ا كذلك إىل التعل ق العام رق   طة العم

مززن الع ززد الززدوحل اخلززاص بززا قوق  31مززن املززا،ر  3ة. وقززد تناولزز  الوث قتززان أيلززاس الكقززرر الززرأن وحريززة التعبزز
 املدن ة والس ات ة، اليت تش ا أه  مع ار مرجعمل ضمن  طة عما الربا ، كما يتب  من عنواهنا.

(19) A/HRC/22/17/Add.4 7، املردق، التذي ا، الكقرر. 

 .1املرجع نكس ، الكقرر  (21)

 .81رر املرجع نكس ، الكق (21)

 من  طة عما الربا . 87، اليت اقت بس  أيلاس يف الكقرر 34من التعل ق العام رق   41الكقرر  (22)
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العن كززة أو   طززة عمززا الربززا  ا تبززاراس يلزز  تززتة أجزززاث لتق زز   مززا إ ا كانزز  اخلطابززا  امللموتززة
العداي ززة إزاث جمموعززا  ،ين ززة أو إثن ززة معّ نززة تشزز ا بالكعززا  لريلززاس علززمل التم  ززز أو العززداث أو 

. وتتعلزززق أتزززعلة (23) طزززةر بالقزززدر الزززذن يسزززتدعمل اختزززا  تزززدابة ا  زززرمزززا إ ا كانززز  العنزززف  و 
مزد  ضزع  و مبا يلمل  )أ( الس اق االجتمزاعمل والس اتزمل؛ )ه( املتدزد ، محلزا و  ةاال تبار الست

نكو ه؛ )ا( الغرض من اخلطاه، أن أال ي در عزن مهكلزة مزن صزاحب ؛ )،( حمتزو  اخلطزاه أو 
نطاق اخلطزاه، محلزا طابعز  العزام وحجز    زوره؛  ه()ش ل ، محلا األتلوه و،رجة االتتكزاز؛ 
 .(24))و( احتمال إحدا  ضرر دعلمل وش ك

 ة ال زززا،رر يف هزززذا الشزززأن، ويف معزززرض تق ززز   التشزززريعا  املوجزززو،ر واألح زززام القلزززاي -11
تلحززري  طززة عمززا الربززا  أن هنززاة جمموعززة متنوعززة مززن الززن   األتاتزز ة والسززوابق القلززاي ة، 
صزدر  يف كحلزة مززن األح زان علززمل أتزاس ل زص وتكتقززر إىل االتسزاق. ومي ززن أن يزؤ،ن  لززك 

القناعزا  الدين زة أو إىل ر،و، دعا تعسك ة أو مكرطة، تؤثر تأثةاس شديداس يف حرية التعبزة أو إبزداث 
العقايدية، وال ت ما د ما يتعلق باألقل ا  الدين ة أو امللالك  يف الرأن. ويف هذا الس اق، تزنص 

ز،راث األ،يززان نتززايا منززع اقززوان   تززؤي ززع د الززوطين، علززمل ال طززة عمززا الربززا  علززمل مززا يلززمل   
املعتقززدا   وأاأل،يززان   بزز  إ،انززة كززا حززوار ونقززاشألهنززا قززد تززؤ،ن، حب زز  الواقززع، إىلع سزز ة، 

أن نقززد يوجزز  إل  ززا، وهززذه أنشززطة مي ززن أن إ،انززة ، و امللتلكززة وضززمن الززدين أو املعتقززد الواحززد
ز،راث منززع االعديززد مززن قززوان   ميززنحعززلورس علززمل  لززك، و . اس وضززروري اس بنّززاثس وصززد ّ  ي ززون مع م ززا

 تطب قزاس  قطب زت  ن األح زان أهنزا يف كحلة مزثب  درجا  متكاوتة، و ا ماية مللتلف األ،يان ب األ،يان
أن بزز،راث األ،يزان متنزع االزدول الزيت لزدي ا قزوان  . ولزذلك توصزمل  طزة عمزا الربزا   (25)ا مت  زي  

حززوار ونقززاش  ول ،ون إجززراثالتمتززع حبريززة الززدين أو املعتقززد ولزز هنززا تقمززعتلغززمل تلززك القززوان  أل
اتتنتا من ُتارب  أن قوان  منزع از،راث  . ويو، املقرر اخلاص أن يؤكد أن (26) الدين بشأنصدمل 

 الدين تؤ،ن عا،ر إىل إرهاه أدرا، األقل ا  الدين ة والنقا، وامللالك  يف الرأن.
مززن  31مززن املززا،ر  3د زز  الكقززرر إتاحززة وال شززك يف أن  طززة عمززا الربززا  تسزز   يف  -61

بززار تززام أل  ززة حريززة التعبززة الع ززد الززدوحل اخلززاص بززا قوق املدن ززة والس اتزز ة، د مززاس يززوىل د زز  اعت
وا ريززا  األ ززر . ويعززين  لززك أن التززدابة القانون ززة التق  ديززة مي ززن أن تززؤ،ن ،وراس ضززع لس دقززك، 
وإن كزززان ضزززرورياس، يف منزززع أحزززدا  التدزززريى أو الت زززدن هزززا. ونت جزززة لزززذلك، ينبغزززمل للزززدول 

ملعاجلززة   ززا وال ح ززر   واجل ززا  املعن ززة األ ززر  أن تلززع ت اتززا  أ ززا تلزز  أنشززطة ال ق ززد د
__________ 

اقززت ح هزززذا اال تبزززار علززمل حلقزززا  عمزززا اخلززرباث الزززيت ن مت زززا املكوضزز ة، واجل زززة الزززيت اقتحتزز  هزززمل املن مزززة مهزززة  (23)
 عت مد الحقاس يف  طة عما الربا .   ا ملة العامل ة من أجا حرية التعبة، وقد ا81ا  وم ة  املا،ر 

، املردززززق، التززززذي ا(، A/HRC/22/17/Add.4للطززززل  علززززمل مزيززززد مززززن التكاصزززز ا، ان ززززر  طززززة عمززززا الربززززا  ) (24)
 .31 الكقرر

 .81املرجع نكس ، الكقرر  (25)

 .31املرجع نكس ، الكقرر  (26)
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يف جمزاال   ، من اللرورن اختا  جمموعة أوتزع مزن التزدابة الس اتزات ة، اجلذريةالتع س أتباه 
س اتزا  الحلق ف بشأن التعد،ية والتنزوّ ، و التو  -ا املعردة والتكاعتبا،ل  -ب  الحلقادا  كا وار 

 .(27) يف حرية التعبة العامة اليت متّ ن األقل ا  والس ان األصل   من وارتة حق  
دمززن أبززرز الرتززايا الززوار،ر يف  طززة عمززا الربززا  حاجتنززا يف املقززام األول إىل ت اتززا   -68

تعزز وارتزة حريزة التعبزة وارتزةس  لقزة ومنتجزة مزن أجزا منزع حزوا،  التدزريى علزمل ال راه زة 
ذين يززّدعون أهنزز  والت ززدن هززا. دل ززمل يتسززىن، علززمل تززب ا املحلززال، ر، ،عززار ال راه ززة الدين ززة الزز

يتددثون بات   األمهلب ة ال امتة ، من امل   أن خترا هذه األمهلب ة عن صمت ا. ومي ن ألنشطة 
اجملتمع املزدين الزيت تزردى الزدعور إىل ال راه زة الدين زة الزيت تشز ا لريلزاس علزمل التم  زز أو العزداث 

يف تحلبز ك تلزك الزدعور، وتبزدن يف أو العنف ردلاس واضداس ومسموعاس أن تؤثر تأثةاس عمل اس شديداس 
، يف تلززززك اجلنسززززاينالوقزززز   اتزززز  تلززززامناس مززززع املسززززت دد  من ززززا و،عمززززاس هزززز . ويسززززتدعمل البعززززد 

األنشززطة كادززة، اهتمامززاس  اصززاس، ألن املززرأر تعززاين كحلززةاس مززن الوصزز  املعقززد واملتعززد، اجلوانززس الززذن 
 يقتن هبا من م اهر االحتقار. جيعل ا عرضة بوج   اص للدعاية احملرضة علمل ال راه ة وما

وهت س  طزة عمزا الربزا  لديزداس بالزعمزاث الس اتز   والزدين   أن يعزربوا حبززم وبسزرعة  -63
 . وينبغزمل أن ميتنعزوا أيلزاس (28)عن شجب   للتع س والقوالس النمط ة التم  زيزة و طزاه ال راه زة

نشزوث ديين وتزؤ،ن إىل عبزارا  قزد لزرض علزمل العنزف الزعزن اتزتلدام عن  طاه التع س أو 
اجملتمعزا  يف  حاتز دور ب ماث الدين ونالزع لطلعمي ن أن يم اهر ال راه ة الدين ة اجلماع ة. و 

املعرضزززة خلطزززر العنزززف الواتزززع النطزززاق، ب  اعزززة  طزززاه إجيزززاذ قزززاي  علزززمل قبزززول ار زززر وعلزززمل 
 .(29)امل ا ة والسلم واحتام التنو 

مل هبزززا  طزززة عمزززا الربزززا  االلتززززام الطزززوعمل مببزززا،ن وتشزززما التزززدابة األ زززر  الزززيت توصززز -63
الرقابزززة الذات زززة، و،عززز  وتزززايك اإلعزززلم مارتزززة توج   زززة أ لق زززة يف تقزززارير وتزززايك اإلعزززلم، ومب

اجملتمع زززة، وت سزززة مشزززاركة األقل زززا  الدين زززة ،ون مت  زززز يف وتزززايك اإلعزززلم الري سززز ة، وتشزززج ع 
واحزد، ومحزل  التوع زة العامزة، وج زو، التحلق زف يف ا زوار بز  األ،يزان وضزمن الزدين ال ا مبا،ر 

املدارس. وُتدر اإلشارر يف هذا ال د، إىل أن الكاعل  يف جمال ت نولوج ا  املعلوما  اجلديدر 
ومي ززن أن مي ززن أن يززؤ،وا أيلززاس ،وراس هامززاس مززن  ززلل تعزيززز التسززامح الززديين يف الكلززاث الرقمززمل. 

، كزذلك  إحزدا  تغ زةيف ن عزن حقزوق اإلنسزان و ن واملزدادعو ن واحملامو ال دك و الكنانون  ساعدي
 .(30)وتدين التع س الديين وأدعاه  ا دو، ب  األ،يان أقواه و اصة عندما تتجاوز 

__________ 

 .37املرجع نكس ، الكقرر  (27)

 .36املرجع نكس ، الكقرر  (28)

 .61(، الكقرر A/HRC/13/40حبرية الدين أو املعتقد )تقرير املقررر اخلاصة املعن ة  (29)

 .63املرجع نكس ، الكقرر  (31)
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ويزو، املقزرر اخلززاص أن  زت  مؤكزداس مززن جديزد أن حريزة الززدين أو املعتقزد وحريزة التعبززة،   -64
اإلعزلن العزاململ  قزوق اإلنسزان والع زد الزدوحل مزن  81و 81كما تنص عل  ما تباعزاس املا،تزان 

. و ا (31)اخلاص با قوق املدن ة والس ات ة،  ا  حقان متجاوران  باملعىن ا ريف واجملازن كذلك
حريتان متابطتان ومتعاضدتان ومي ن أن تش ل ضمانت  ت م ل ت   ريزة التواصزا. وينبغزمل أن 

الدين أو املعتقد وحرية التعبزة ،لز لس تستشزد بز  الس اتزا  ي ون هذا التابك اإلجياذ ب  حرية 
امل ممة مل اددة القوالس النمط زة واألح زام املسزبقة السزلب ة ومهةهزا مزن املواقزف املتع زبة، الزيت 

علمل أدلا وج  يف ب عة تت ح مزيداس من التواصا اها،  ب  اجلماعزا  وتعززز الت دن ها مي ن 
 اقشا  العامة اليت تتناول كا املواض ع املحلةر للجدل.األنشطة التواصل ة واملن

 االسصنصاجات والصوصيات -رابعاا  
إن مظاهر الكراهية الدينيةة الجماعيةة، وإن كانةت تةؤيي أحيانةاا إلةى ييناميةة هدامةة  -61

و/أو اإلنسةان يسصحيل وتقفها على ما يبدو، ليست ظاهرة طبيعية؛ بةل هةي ناتجةة عةن فعةل 
. وتقع، من ثم، على الةدول والجهةات المعنيةة اىخةرى مسةؤولية مشةصركة الفعلعن امصناعه 

عن مكافحة الكراهية الدينية الجماعية، مما يفصرض فهم أسبابها الجذرية وجميةع الظةروف 
 السياسية الصي تؤججها.

وف الجماعيةة فةي كثيةر مةن اىحيةان عةن مشةاعر خةتنصج مشاعر الكراهية الدينية و  -66
تنشةةةةأ عنهمةةةةا حلقةةةةة مفر ةةةة مةةةةن الريبةةةةة والصعاةةةة  والرهةةةةا  الجمةةةةاعي مقصةةةرن باالحصقةةةةار، 

واإلشاعات الصي يغذيها االحصقار والخوف من مؤامرات وهمية. وتشةمل العوامةل السياسةية 
الصةةةي تزيةةةد الواةةةع سةةةوءاا ويمكةةةن أن تةةةذكي مظةةةاهر الكراهيةةةة الدينيةةةة الجماعيةةةة مةةةا يلةةةي: 

الثقة المعقولة في المؤسسةات العامةة، اسصشراء الفساي، الذي يفضي عاية إلى تقويض  )أ(
الصعا  الجماعي؛ ) ( مناخ يعمه االسصبداي السياسي صفشى فصصكون عقليات انطوائية وي

الةةذي يقمةةع الحةةوار العةةام الحةةر والاةةريل، ويشةةكل "عقليةةة تشةةكيكية" ويقةةوض الثقةةة بةةين 
قوميةة، ممةا اىفراي والجماعات؛ )ج( تسةخير الةدين ى ةراض سياسةية تقائمةة علةى الهويةة ال

يةةؤيي عةةاية إلةةى تهمةةيل سياسةةي ليتقليةةات الدينيةةة الصةةي تقةةد يصحةةول أصةةحابها بسةةهولة إلةةى 
 والصاورات الخاطئة.المصحيزة أكباش فداء أو يصعراون ليحكام المسبقة 

__________ 

مززن الع ززد الززدوحل اخلززاص  81و 81مززن اإلعززلن العززاململ  قززوق اإلنسززان واملا،تززان  81و 81تشزز ا املا،تززان  (31)
ة  مايزة حقزوق با قوق املدن ة والس ات ة جزثاس من منك يزر، يف صز وة أ زر  كحلزةر، مبزا د  زا االتكاق زة األوروب ز

(، 83و 83(، واالتكاق ززة األمري  ززة  قززوق اإلنسززان )املا،تززان 81و 1اإلنسززان وا ريززا  األتاتزز ة )املا،تززان 
(، وم حلززززاق ا قززززوق األتاتزززز ة لللززززا، األوروذ 1و 1وامل حلززززاق األدريقززززمل  قززززوق اإلنسززززان والشززززعوه )املا،تززززان 

 الوطن ة.(، وكذلك يف العديد من الدتاتة 88و 81)املا،تان 
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ال بد من أن تسةصثمر السياسات الرامية إلى الصادي لمظاهر الكراهية الدينية وإن  -67
حصةرام الجميةع. فبضةمان االحصةرام للبشةر كافةة باعصبةارهم أفةراياا في بناء الثقة علةى أسةاس ا

لديهم تقناعات راسخة تحدي هويصهم، تؤيي حرية الةدين أو المعصقةد يوراا محوريةاا فةي تلةك 
السياسات المناهضةة للكراهيةة، سةواءا فةي مجةال بنةاء الثقةة عبةر المؤسسةات العامةة أم فةي 

 مجال بناء الثقة من خالل الصواصل.
يفصرض بناء الثقة عبر المؤسسات العامة أن تضطلع الدولة بةدور الضةامن اىمةين و  -61

لحرية الدين أو المعصقد للجميع. وتفكيةك الصرتيبةات اإلتقاةائية فةي عالتقةة الدولةة باىييةان 
أو العقائةد، وتجةاوج جميةةع أشةكال توظيةف الةةدين ى ةراض السياسةات المبنيةةة علةى الهويةةة 

تزيهر فيه الصعديية الدينيةة أو العقائديةة وجامع تاحة إطار منفصل القومية، شرط ال بد منه إل
 اجيهاراا حراا ويون تمييز.

ينطوي بنةاء الثقةة مةن خةالل الصواصةل علةى ثالثةة أبعةاي علةى اىتقةل: )أ( الصواصةل و  -61
بةةةين الجماعةةةات بهةةةدف اسةةةصبدال الصجةةةار  الحقيقيةةةة بالصاةةةورات القائمةةةة علةةةى القوالةةة  

السةةةيئة المنسةةةوبة إلةةةى اقخةةةرين، وعقةةةد لقةةةاءات منصظمةةةة مةةةع اىفةةةراي النمطيةةةة واىوصةةةاف 
المنصمين إلى مخصلف الطوائف الدينية أو العقائدية؛ ) ( أنشطة الصواصل الصي تضطلع بها 
الدولة مع الطوائف الدينية، بهدف إرسةاء عالتقةات الثقةة ومةد جسةور الصواصةل الصةي يمكةن 

مةةن عمليةةات الصخطةةيط للطةةوارط؛ )ج( تطةةوير االسةةصفاية منهةةا فةةي حةةاالت اىجمةةات كجةةزء 
ثقافةةةة عامةةةة تقائمةةةة علةةةى الخطةةةا  المفصةةةوه يمكةةةن أن تقخضةةةع فيهةةةا اإلشةةةاعات والقوالةةة  
النمطيةةة والصاةةورات الخاطئةةة الخصبةةار النقةةد العةةام. ويجةة  علةةى الةةدول، فةةي هةةذ  اىبعةةاي  

و المعصقةةد كافةةة، أن تضةةطلع بةةدور فعةةال فةةي تعزيةةز احصةةرام حريةةة الفكةةر والضةةمير والةةدين أ
 للجميع.

 ، يوي المقرر الخاص أن يقدم الصوصيات الصالية:ما تقدم في اوءو  -71
ينبغةةي للةةدول والجهةةات المعنيةةة اىخةةرى أن ترسةةل سياسةةاتها الراميةةة إلةةى  )أ( 

احصةةرام حريةةة الفكةةر علةةى أسةةاس منةةع مظةةاهر الكراهيةةة الدينيةةة الجماعيةةة أو الصاةةدي لهةةا 
شةةامالا، إعمةةاالا وهةةذا حةةق إنسةةاني يصطلةة  فهمةةاا واسةةعاا و  -والضةةمير والةةدين أو المعصقةةد 

 حرية الصعبير؛الحق في باالتقصران مع سائر حقوق اإلنسان، وال سيما 
ينبغةةي للةةدول أن تضةةع إطةةاراا يسةةصورياا وهيكليةةاا يصةةيل الصعبيةةر بحريةةة ويون  ) ( 

 الديني والعقائدي القائم أو الناشئ في المجصمع؛الصنوع تمييز عن 
بغةةةةي للةةةةدول أن تسةةةةعى سةةةةعياا حثيثةةةةاا لصعزيةةةةز إيمةةةةاج اىتقليةةةةات الدينيةةةةة ين )ج( 

واىتقليةةات اىخةةرى فةةي إطةةار مسةةؤوليصها عةةن مكافحةةة الصعاةة  الةةديني والصاةةدي للةةدعوة 
 للكراهية الدينية الجماعية ولمظاهرها؛
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خطةةةة عمةةةل الربةةةاط بشةةةأن حظةةةر الةةةدعوة إلةةةى ينبغةةةي للةةةدول أن تنفةةةذ  )ي( 
ارية أو الدينية الصي تشكل تحريضاا علةى الصمييةز أو العةداء الكراهية القومية أو العن

. وينبغي أن تحرص الةدول، عنةد واةع اسةصراتيجيات تصعلةق بصنفيةذ خطةة العمةل، أو العنف
علةةى يعةةوة الجهةةات المعنيةةةة إلةةى المشةةاركة، بمةةا يشةةةمل الطوائةةف الدينيةةة، والمؤسسةةةات 

ثلةةةةةةي وسةةةةةائط اإلعةةةةةةالم الوطنيةةةةةة لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةةان، ومنظمةةةةةات المجصمةةةةةةع المةةةةةدني، ومم
العمةل الةذي يصعةين واىخاائيين العاملين في مجال الصعليم، بغرض تضافر الجهوي وتوجيةع 

 اا فعاالا؛االاطالع به توجيع
ينبغةةةةةي أن تصضةةةةةمن السياسةةةةةات الراميةةةةةة إلةةةةةى منةةةةةع أو مواجهةةةةةة حةةةةةواي   (ه) 

. وينبغةي أن الصحريض على أفعال الصمييز أو العةداء أو العنةف مجموعةة واسةعة مةن الصةدابير
أن تمصثةةل مةةن ، آخةةر مةةالذ يقلجةةأ إليةةه، وال بةةد إذا كانةةت اةةروريةتكةةون الصةةدابير الصقييديةةة، 

اإلنسةةةان، بمةةا فيهةةةا بحقةةوق لجميةةع الشةةروط المحةةةدية فةةي المعةةةايير الدوليةةة ذات الاةةةلة 
من العهد الدولي الخاص بةالحقوق المدنيةة والسياسةية. وينبغةي أن  22و 11و 11المواي 

القةةةوانين الصةةةي تمنةةةع اجيراء اىييةةةان وتةةةؤيي عةةةاية إلةةةى شةةةل الحةةةوار المفصةةةوه  تلغةةةي الةةةدول
والخطةةا  العةةام، فصةةؤثر فةةي كثيةةر مةةن اىحيةةان تةةأثيراا شةةديداا فةةي اىشةةخاص المنصمةةين إلةةى 

 أتقليات يينية؛
ينبغةةي للزعمةةاء السياسةةيين والةةدينيين، ومنظمةةات المجصمةةع المةةدني أيضةةاا،  )و( 

منةاخ يسةوي  الصسةامل الةديني، والمسةاعدة علةى إشةاعة ع العمل بنشةاط علةى يعةم وتشةجي
بنةةاء تقةةدرة المجصمةةع علةةى الصاةةدي لمظةةاهر الكراهيةةة الدينيةةة. وكمةةا أقبةةرج فةةي خطةةة عمةةل 

عةةن  أن يمصنعةةوا عةةن خطةةا  الصعاةة  أولهةةؤالء الزعمةةاء وتلةةك المنظمةةات الربةةاط، ينبغةةي 
ظةاهر الكراهيةة الدينيةة منشوء عبارات تقد تحرض على العنف الديني وتؤيي إلى  اسصخدام

الجماعيةةةة. وتقةةةع علةةةيهم أيضةةةاا مسةةةؤولية أياء يور حاسةةةم فةةةي الصعبيةةةر بحةةةزم وبسةةةرعة عةةةن 
 شجبهم للصعا  والقوال  النمطية الصمييزية وخطا  الكراهية؛

ينبغةةي للةةدول والجهةةات المعنيةةة اىخةةرى أن تيسةةر ثقافةةة الخطةةا  العةةام  )ج( 
ن شةةوا لهم ومخةةاوفهم ويواعةةي تقلقهةةم وعةةن الاةةريل الةةذي يمكةةن أن يعبةةر فيةةه النةةاس عةة

الصعبيةر عةن تجاربهم السلبية في مجال الصعديية الدينية أو العقائدية. وتشةجيع النةاس علةى 
يوائر خاصةة، يصةيل إبقائها حبيسة مخاوفهم والحديث عن تجاربهم السلبية علناا، بدالا من 

اىمةةور إلةةى ناةةابها. وتقةةد فرصةةاا لصقةةديم أيلةةة مضةةاية وعةةرض روايةةات بديلةةة يمكةةن أن تعيةةد 
يسةةةاعد ذلةةةك فةةةي الحيلولةةةة يون تاةةةلب  الصجةةةار  السةةةلبية وتحولهةةةا إلةةةى أحكةةةام مسةةةبقة 

 راسخة؛مصحيزة و 
ينبغةي للةدول والجهةات المعنيةة اىخةةرى أن تشةجع الصواصةل بةين اىييةةان  )ه( 

الصةام  وياخل الدين الواحد، وتصخذ تدابير عملية إلشراك المعنيين كافة، في إطار االعصراف
بالصعدييةةةة القائمةةةة أو الناشةةةئة فةةةي المجصمةةةع. وينبغةةةي أن يشةةةمل ذلةةةك أيضةةةاا الصعدييةةةة عبةةةر 
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اىجيةةال. وينبغةةي أن يكةةون أحةةد اىهةةداف اىساسةةية لجهةةوي الصواصةةل بةةين اىييةةان وياخةةل 
الدين الواحةد هةو االسصعااةة عةن القوالة  النمطيةة والصاةورات المسةبقة السةلبية بلقةاءات 

حقيقيةين، سةواءا كةأفراي أو فةي إطةار طةوائفهم. وتقلممةا تقمثمةل المةرأة فةي هةذا  فعلية بين أناس
يائماا مشاركة مواوعية فةي تلةك المبةايرات الصةي المرأة بد من ثم أن تشارك  المجال، فال

 ينبغي تعزيزها محلياا ووطنياا ويولياا؛
عنون ينبغي للدول أن تعيمن منسقين يسهل االتاال بهم ياخل اإليارات يق  )ط( 

ببنةةاء عالتقةةات الثقةةة مةةع ممثلةةي مخصلةةف الطوائةةف الدينيةةة أو العقائديةةة. ويمكةةن أن تسةةاعد 
االجصماعات المنصظمة، محلياا ووطنياا ويولياا، علةى إبقةاء تقنةوات الصواصةل مفصوحةة. ويمكةن 
أن تشةةةمل تلةةةك االجصماعةةةات "منةةةاورات" عمليةةةة تقحةةةاكى فيهةةةا اىجمةةةات الخصبةةةار وواةةةع 

ة الواع. ويمكن أن يساعد ذلةك فةي سةد الفجةوة بةين اإلنةذار المبكةر اسصراتيجيات لصهدئ
 المبكر؛والعمل 
ينبغةةةةةةي اسةةةةةةصخدام المحافةةةةةةل الدوليةةةةةةة، مثةةةةةةل تحةةةةةةالف اىمةةةةةةم المصحةةةةةةدة  )ي( 

للحضةةةارات، وآليةةةات اىمةةةم المصحةةةدة المعنيةةةة بحمايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان وتعزيزهةةةا، لصبةةةايل 
القائمة على حقوق اإلنسان والرامية إلى الصجار  اإليجابية في اسصراتيجيات تهدئة الواع 

مظةةاهر الكراهيةةة الدينيةةة الجماعيةةة أو الصاةةدي لهةةا، ومكافحةةة الةةدعوات إلةةى نشةةوء منةةع 
 الكراهية الدينية الصي تشكل تحريضاا على الصمييز أو العداء أو العنف؛

ينبغي تشجيع وسائط اإلعالم العامة والخاصة علةى المسةاعدة فةي تجةاوج  )ك( 
النمطيةةة الدينيةةة أو العقائديةةة مسصعيضةةة عنهةةا بمعلومةةات أيق. ويمكةةن أن تسةةهم  القوالةة 

عرض المعلومةات علةى نحةو الاحافة المهنية، بما فيها صحافة الصحقيق، من خالل تعزيز 
أكثةةر تواجنةةاا، فةةي تهيئةةة بيئةةة عامةةة تسةةويها الحكمةةة والواتقعيةةة والصجربةةة الحقيقيةةة، فصكةةون 

بةةةالنظر إلةةةى أن مرة والصاةةةورات الخاطئةةةة والرهةةةا  العةةةام. و عالجةةةاا يقةةةي مةةةن نظريةةةات المةةةؤا
رئيسةةةية فةةةي  اا أيواتةةةتقةةةد أصةةةبحت وسةةةائط اإلعةةةالم االجصماعيةةةة الجديةةةدة وشةةةبكة اإلنصرنةةةت 

تشجيع الدعوة إلى الكراهية الدينية والصحريض على الصمييز أو العداء أو العنف في بلةدان  
  الظةاهرة ومعالجصهةا علةى النحةو كثيرة، فال بد من بذل جهةوي محةدية فةي سةبيل فهةم هةذ

 المناس ؛
تقشجَّع وسائط اإلعالم على واع مبةايط توجيهيةة طوعيةة لصغطيةة القضةايا  )ل( 

الدينيةةة، وبخاصةةة مةةا يصعلةةق بحةةاالت النزاعةةات الدينيةةة )المزعومةةة أو الفعليةةة(. ويمكةةن أن 
صظم، فةي تنفيةذ تلةك اسصعراض النظةراء المنةآلية تساعد آليات الرتقابة الذاتية الصنظيم، مثل 

 المبايط الصوجيهية تنفيذاا يحصرم حق اإلنسان في حرية الصعبير احصراماا تاماا؛
ينبغي أن يكفل المسؤولون عن وسائط اإلعالم العامة والخاصة ليتقليةات  )م( 

الدينيةةة أو العقائديةةة مشةةاركة عايلةةة فيهةةا، كةةي تقسةةمع أصةةواتها وتاةةبل جةةزءاا مةةن الخطةةا  
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ن تصيل مبايط كامدن بشأن حرية الصعبير والمسةاواة الصوجيةه الةالجم فةي هةذا العام. ويمكن أ
 الادي؛
ينبغةةي أن يصضةةمن الصعلةةيم المدرسةةي تقسةةطاا وافةةراا مةةن المعلومةةات المصعلقةةة  )ن( 

بالقضةةايا الدينيةةة أو العقائديةةة تكةةون جةةزءاا مةةن المنةةاهج اإللزاميةةة. وينبغةةي أن تراعةةي تلةةك 
يةةة لةةذاتها، بمةةا يشةةمل الصعدييةةة الداخليةةة، فصصجةةاوج مةةن ثةةم المعلومةةات فهةةم كةةل طائفةةة يين

اىوصاف الخارجية البسيطة الصي تقوم في الغال  على القوال  النمطية. ويمكةن أن ييسةر 
 القناعةةات الدينيةةة أو العقائديةةةذوي الصعلةيم المدرسةةي أيضةةاا اللقةاءات اليوميةةة بةةين الطةال  

نةةوع كةةأمر طبيعةةي جةةداا ويحةةول يون تكةةوبن ، ممةةا يسةةاعدهم علةةى عةةيل تجربةةة الصالمخصلفةةة
مشةاعر الةةبغض إجاء مجموعةةات أخةةرى مةةن المةةواطنين. ويمكةةن أن يشةةجع الصعلةةيم الطةةال  
أيضاا على تاور أفضل لصجار  اقخةرين وتاةوراتهم عةن ذواتهةم، وال سةيما المنصمةين إلةى 

 يينية وإثنية وثقافية مخصلفة؛بيئات 
وق اإلنسان على أن تسصخدم خطةة عمةل تقشجَّع المؤسسات الوطنية لحق )س( 

الرباط وثيقةا مرجعيةا عند تخطيط أنشطصها الراميةة إلةى معالجةة اىسةبا  الجذريةة للكراهيةة 
 الدينية الجماعية؛

 ينبغةةةةةي أن يخضةةةةةع تنفيةةةةةذ خطةةةةةة عمةةةةةل الربةةةةةاط وتقةةةةةرار مجلةةةةةس حقةةةةةوق )ع( 
راض علةةةى الاةةةعيد الةةةوطني لصمحةةةيً منهجةةةي أيضةةةاا فةةةي سةةةياق االسةةةصع 11/11 اإلنسةةةان

 الدوري الشامل الخاص بكل يولة.

    


