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  موجز

  تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد هذا التقريـر إىل جملـس حقـوق اإلنـسان عمـالً                      
ففي اجلزء األول، تبني املقررة اخلاصة األنشطة املضطلع هبـا          . سينيوالتقرير مقسم إىل فرعني رئي    . ٦/٣٧بقراره  

. ٢٠٠٧ديسمرب  /وفقاً لألركان األربعة الختصاصات الوالية منذ مراجعتها وترشيدها وحتسينها يف كانون األول           
لك وتسلط الضوء على أمهية املبادرات يف جماالت التعليم وتوعية اجلمهور واحلوار فيما بـني األديـان، وكـذ                 

حتريضاً على التمييز أو العـداء أو  الكراهية الدينية اليت تشكل اإلجراءات اليت تتخذها الدولة ملكافحة الدعوة إىل   
ق منظور اجلنسانية، املمارسات التمييزية والضارة اليت تتعرض هلا يكما تعاجل املقررة اخلاصة، يف معرض تطب. العنف
  .ىل احلكومات وإىل التقارير القطريةوتشري إىل رسائل متعددة أُرسلت إاملرأة 

 حتليالً أولياً للتمييز القائم على الدين أو املعتقد وأثره على التمتع            ،وتقدم املقررة اخلاصة، يف اجلزء الثاين       
وفيما يتعلق باإلطار القانوين على املستوى الدويل، تركز على أن عدم . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتذكر بأن من اهلام    . ز هو مبدأ شامل ينطبق على مجيع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقد               التميي
للغاية منع التمييز فيما يتعلق بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ألن األقليات واجملموعات الضعيفة 

ومن مث تسلط املقـررة     . ا باحترام ومحاية وإعمال هذه احلقوق     تتأثر بصفة خاصة عندما ال متتثل الدول اللتزاماهت       
اخلاصة الضوء على بعض القضايا املتكررة اليت صودفت يف ممارسة الوالية بغية توضيح األثر السليب للتمييز القائم                 

يف على الدين أو املعتقد على التمتع باحلق يف العمل ويف غذاء كاٍف وسكن الئـق ويف الـصحة ويف التعلـيم و                     
  .املشاركة يف احلياة الثقافية

سياسات تتخـذها   نشأ عن   وختلص املقررة اخلاصة إىل أن التمييز القائم على الدين أو املعتقد غالباً ما ي               
الدولة لنبذ جمتمعات دينية أو عقائدية بعينها وتقييد أو حرمان وصوهلا على سبيل املثال إىل اخلدمات الصحية أو                  

ويقع على عاتق الدول واجب االمتناع عن التمييز ضد األفـراد أو جمموعـات   . ئف العامةوظاالالتعليم العام أو    
 مبا يف ذلك من جانب ،؛ وهي ملزمة مبنع مثل هذا التمييز)االلتزام باالحترام(األفراد القائم على أدياهنم ومعتقداهتم 

يوجد  اذ خطوات لضمان متتع كل شخص؛ وجيب على الدول اخت)االلتزام باحلماية(اجلهات الفاعلة من غري الدول 
  ).االلتزام باالمتثال(على أراضيها، عملياً، جبميع حقوق اإلنسان دون متييز أياً كان 

وأخرياً تذكر املقررة اخلاصة بأن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطـة                  
 التمييز الذي يؤثر على التمتع باحلقوق املدنية والسياسية ولذلك، ينبغي أال يكون هناك هنج خمتلف بني. ومتشابكة
  . من جهة أخرى، والتمييز الذي يؤثر على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،من جهة
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  احملتويات
  الصفحة  الفقـرات  

  ٤  ٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةـمقدم  - أوالً 
  ٤  ٢٨- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة الوالية  - ثانياً 

 تدابري على املستويات الوطنية واإلقليميـة       التشجيع على اعتماد    - ألف   
  ٥  ١٥- ٦  . . . والدولية لضمان تعزيز ومحاية احلق يف حرية الدين أو املعتقد

حتديد العقبات القائمة والناشئة أمام التمتع باحلق يف حرية الدين            - باء   
أو املعتقد وتقدمي توصيات بشأن سبل ووسائل التغلب على مثل          

  ٨  ٢١- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذه العقبات
دراسة الوقائع واإلجراءات احلكومية اليت تتعارض مع أحكـام           - يم ج  

  إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييـز القـائمني          
  على أساس الدين أو املعتقد، والتوصـية بالتـدابري العالجيـة          

  ١٠  ٢٤- ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسب االقتضاء
  ١١  ٢٨- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطبيق املنظور اجلنساين   - دال   

م على الدين أو املعتقد وأثره على التمتع باحلقوق االقتـصادية           التمييز القائ   - ثالثاً 
  ١٢  ٥٤- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالجتماعية والثقافية

  ١٣  ٣٩- ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين على املستوى الدويل   - ألف   
  ١٥  ٥٤- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمثلة مستمدة من ممارسة الوالية    - باء   

  ٢١  ٦٢- ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً 
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   مقدمة- أوالً 
 الذي مدد فيه اجمللس والية املقررة اخلاصـة      ٦/٣٧دم هذا التقرير مبقتضى قرار جملس حقوق اإلنسان         يق  - ١

  . هذه الواليةاملعنية حبرية الدين أو املعتقد وعّدل اختصاصات

ن األنشطة اليت اُضطلع هبا يف إطار الوالية املتعلقة حبرية الدي،  أوالً،تعرض املقررة اخلاصة يف هذا التقرير     و  - ٢
ومن مث تقدم املقررة اخلاصة     ). A/HRC/6/5 و A/HRC/4/21( إىل اجمللس    نيها السابق يأو املعتقد منذ تقدمي تقرير    

حتليالً لإلطار القانوين الدويل وبعض األمثلة على التمييز القائم على الدين أو املعتقد وأثره على التمتع بـاحلقوق                  
  .هذه املسألةن بشأتقدم استنتاجاهتا وتوصياهتا وأخرياً، . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   أنشطة الوالية- ثانياً 
لـئن  و. ١٩٨٦/٢٠يف البداية عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان بالتعصب الديين  املقرر اخلاص املعين     ُعني  - ٣

شأن القضاء  الديين وفقاً ألحكام اإلعالن ب    املتعلقة بالتعصب   كانت جلنة حقوق اإلنسان قد حددت نطاق الوالية         
، فإن  ١٩٨١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على الدين أو املعتقد، املؤرخ            

وقد غـريت   . فيما بعد مبوجب قرارات الحقة صادرة عن جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة           ُوسِّع  هذا النطاق   
، ٢٠٠٠/٣٣ هـا مبوجب قرار" اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقداملقرر "جلنة حقوق اإلنسان عنوان الوالية إىل      

  .٢٠٠٠/٢٦١الذي وافق عليه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف مقرره 

يف أن تواصل املقررة اخلاصة إسهامها  إىل وجود حاجة إىل ٦/٣٧وخلص جملس حقوق اإلنسان يف قراره   - ٤
ولذلك قرر اجمللس متديد والية املقررة      .  وإعماله على الصعيد العاملي    يف حرية الدين أو املعتقد    احلق  محاية وتعزيز   

  : ويف هذا السياق، دعا املكلفة بالوالية إىل،اخلاصة لفترة أخرى قدرها ثالث سنوات

التشجيع على اعتماد تدابري على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل لضمان تعزيز ومحاية احلق يف                )أ(  
  تقد؛حرية الدين أو املع

حتديد العقبات القائمة واملستجدة اليت تعترض التمتع باحلق يف حرية الدين واملعتقـد، وتقـدمي                 )ب(  
  ل ووسائل تذليل تلك العقبات؛توصيات بشأن سُب

مواصلة جهودها لدراسة الوقائع واإلجراءات احلكومية اليت تتعارض مع أحكام إعالن القـضاء               )ج(  
  يز القائمني على أساس الـدين أو املعتقـد، والتوصـية بالتـدابري العالجيـة               على مجيع أشكال التعصب والتمي    

  حسب االقتضاء؛

املرتكبة على أساس   إلساءات  مواصلة األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس بوسائل من بينها حتديد ا            )د(  
  . مبا فيها مجع املعلومات وتقدمي التوصيات،تقاريرالنوع اجلنس، وذلك يف سياق عملية إعداد 

، ٢٠٠٧ديسمرب /منذ عملية املراجعة والترشيد والتحسني املتعلقة بالوالية، اليت أُجريت يف كانون األول         و  - ٥
ووفقاً للركن األول، شاركت على سبيل املثال يف        . اضطلعت املقررة اخلاصة بأنشطتها وفقاً هلذه األركان األربعة       
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وفيما يتعلق باملبادرات على املـستوى الـوطين،        .  املعتقد مبادرات إقليمية ودولية متعددة تتعلق حبرية الدين أو       
ت املقررة اخلاصة على اعتماد تدابري لضمان تعزيز ومحاية احلق يف حرية الدين أو املعتقد، وذلك مثالً خالل            شجع

 وساعدت االتصاالت مع احلكومات والزيارات القطرية املقررة اخلاصة يف تنفيذ الركنني الثـاين            . زيارات قطرية 
وفضالً عن ذلك، سعت املقررة اخلاصة إىل تطبيق منظور اجلنسانية فيما يتعلق جبميع األنـشطة الـيت                 . والثالث

اضطلعت هبا، وال سيما خالل الزيارات القطرية ومن خالل التقارير املواضيعية املقدمة إىل اجلمعية العامـة وإىل                 
 ،، يف بعض األحيان، فإن املقررة اخلاصـة قامـت         خلداوعلى الرغم من أن هذه األركان األربعة قد تت        . اجمللس

  .ألغراض التوضيح، بتجميع العرض العام لألنشطة اليت اضطلعت هبا مؤخراً حتت العناوين األربعة الواردة أعاله

 التشجيع على اعتماد تدابري على املستويات الوطنية واإلقليمية والدوليـة           –ألف  
  ين أو املعتقدلضمان تعزيز ومحاية احلق يف حرية الد

عقدت املقررة اخلاصة على املستوى الوطين اجتماعات متعددة رمسية وغري رمسية الستثارة األفكار مـع                 - ٦
 وقد ُعقدت هـذه     .)١(ممثلي الدول ومنظمات اجملتمع املدين بغية التفكري يف حالة حرية الدين أو املعتقد يف بلد ما               

طرية، وأثناء دورات اجلمعية العامة ودورات اجمللس، وكذلك أثناء االجتماعات بصورة أساسية خالل الزيارات الق
 بإجراء حبوث بشأن حالة حرية الدين أو املعتقد يف          ، على أساس مستمر   ،وتقوم املكلفة بالوالية  . مؤمترات خمتلفة 

  .أوضاع قطرية حمددة

من والتعاون يف أوروبا لوضع وعلى الصعيد اإلقليمي، شاركت املقررة اخلاصة يف مبادرة اختذهتا منظمة األ  - ٧
، تشجع جلنة   ١٩٩٤ ومنذ عام    .)٢(مبادئ توليدو التوجيهية املتعلقة بتدريس األديان واملعتقدات يف املدارس العامة         

التـسامح الـديين    من إسـهام يف تعزيـز       حقوق اإلنسان املقرر اخلاص على النظر فيما ميكن أن يقدمه التعليم            
 السيد عبد الفتاح عمر، من املشاركة بنشاط يف تنظـيم           ،ملكلف بالوالية السابقة  ومكن هذا اإلطار ا   . والعقائدي

   يف  املؤمتر االستشاري الدويل بشأن التعليم املدرسي املتعلق حبرية الدين واملعتقـد والتـسامح وعـدم التمييـز                
ية اليت تعتقد أهنا قد ، شاركت املكلفة بالوالية احلالية يف وضع مبادئ توليدو التوجيه٢٠٠٧ويف عام . ٢٠٠١عام 

  .تسهم يف تعزيز التسامح الديين

عادلة بأساليب  ووفقاً ملبادئ توليدو التوجيهية، فإن التدريس يف جمال األديان واملعتقدات جيب أن ُيقدم                - ٨
 وجيب أن تكون البيئة اليت يتعلم فيها الطالب األديان واملعتقدات بيئة حتترم         . وصحيحة وقائمة على دراسة سليمة    

وفيما تعترف مبادئ توليدو التوجيهية بأن التدريس يف جمـال          . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والقيم املدنية     
األديان واملعتقدات هو مسؤولية كبرية تقع على عاتق املدارس، فإهنا تسلم أيضاً بدور األسر واملنظمات الدينية أو   

وفيما يتعلق بالربامج اإللزامية لتدريس األديان واملعتقدات، فإنه ينبغي . العقائدية يف نقل القيم إىل األجيال املتتالية     
. وضوعيةكافية من املغري على درجة منح حقوق رفضها بشكل غري متييزي للوالدين والطالب يف حالة كون هذه 

                                                      

، املرفق وكذلك املوجز الوارد على E/CN.4/2006/5 و٢٠- ١٥، الفقرات E/CN.4/2005/61انظر   )١(  
  .(www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm)  الذي تستخدمه يف الرسائلالشبكة الذي يبني اإلطار

 .http://www.osce.org/publications/odihr/2007/11/28314_993_en.pdfمتاحة على الشبكة   )٢(  
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ن املنـاهج   مبادئ توليدو التوجيهيـة علـى أ      تنص  وفيما يتعلق باملوضوع املركزي املتمثل يف املناهج الدراسية،         
وينبغي أن  .الدراسية جيب أن ُتصاغ وفقاً ملعايري مهنية معترف هبا بغية ضمان هنج متزن لدراسة األديان واملعتقدات

لتقدمي التعليقات  اجلهات املعنية الفرصة    تكون عملية إعداد وتنفيذ هذه املناهج الدراسية عملية شاملة ملنح خمتلف            
إيالء االهتمام للتطورات التارخيية واملعاصرة الرئيسية املتعلقـة باألديـان أو           وفضالً عن ذلك، ينبغي     . واملشورة

ذلك، ينبغي توخي احلذر لتجنـب      عن  وفضالً  . املعتقدات، وأن تعكس املناهج الدراسية القضايا العاملية واحمللية       
وللمدرسني .  السلبية عندما ُيعزز ذلك القوالب النمطية    خاصةً  إدراج مواضيع تعليمية غري صحيحة أو متحيزة، و       

وينبغي أوالً أن يكونوا ملتزمني حبرية الدين اليت تسهم يف إجياد مناخ . دور بارز يف تنفيذ مثل هذه املناهج الدراسية
ا تعزيز محاية حقوق الغري بروح من االحترام املتبادل والتفاهم فيما بني            مواتباع ممارسات داخل املدرسة من شأهن     

وفضالً عن ذلك، ينبغي، وفقاً ملبادئ توليدو التوجيهية، أن يكون األشـخاص الـذين              . يأعضاء اجملتمع املدرس  
فيما يتعلـق مبـؤهالهتم يف      اء  وسيقومون بتدريس األديان أو املعتقدات حاصلني على تعليم كاٍف للقيام بذلك،            

  .ناهج الدراسيةهاراهتم التعليمية، وعليهم أن يتلقوا تدريباً مستمراً على استخدام امل مبوأاملوضوع 

 يف حرية الدين واملعتقد كل فردواستناداً إىل افتراض وجود قيمة إجيابية يف التعليم تؤكد على احترام حق   - ٩
، فـإن مبـادئ     ار اخلاطئة والقوالب النمطية    من األفك  حيدأن  ن  كميوعلى أن التعليم يف جمال األديان واملعتقدات        

وليس اهلدف من هذه املبادئ التوجيهية      . االلتزام مبعايري حقوق اإلنسان   توليدو التوجيهية قد صيغت بغية تعميق       
وإمنـا   ،لتدريس األديان واملعتقدات  معني  هنج  ترويج أي   س األديان واملعتقدات، وال     يدرتعليمي لت اقتراح منهج   

ولون يف ؤملشرِّعون واملس املعلمون واملربون وا- إىل مساعدة مجيع اجلهات الفاعلة املعنية يف جمال التعليم ُيرمى منها 
 لضمان أن يتم التعليم يف جمال األديان     -  وزارات التعليم واإلداريون واملدرسون يف املدارس اخلاصة والدينية أيضاً        

  .ومن دون حتيززن واواملعتقدات بشكل مت

طار السنة األوروبية وعلى املستوى اإلقليمي، ُدعيت املقررة اخلاصة أيضاً إىل خماطبة الربملان األورويب يف إ  - ١٠
 على أمهية احلوار ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨وأكدت يف خطاهبا املؤرخ   ). ٢٠٠٨عام  (للحوار فيما بني الثقافات     

وأكدت . بغية تعزيز احلق يف حرية الدين أو املعتقد من خالل بذل جهود وقائية            داخل األديان   فيما بني األديان و   
إلجياد مناخ مؤات   ا شرطان أساسيان    ن وحسن سري املؤسسات الدميقراطية مه     املقررة اخلاصة على أن سيادة القانو     

فالناس حباجة إىل أن تثق يف مؤسسات الدولة وممثليها، كما أن التنوع بني هذه              . يؤدي إىل حوار وتفاهم فعليني    
ائفة متنوعة مـن    وينبغي أن تتيح سياسات الدولة اجملال الكايف لط       . املؤسسات قد يسهم يف إجياد مثل هذه البيئة       

  . إجياد فرص طبيعية للتفاعل والتفاهم، وبالتايل،األديان واملعتقدات

خـر مكلفـاً   آ مقرراً خاصاً ١٣وعلى املستوى الدويل، شاركت املقررة اخلاصة يف مبادرة مشتركة مع            - ١١
.  عمل ديربان بغية تقدمي مدخالت موضوعية لعملية مراجعة إعالن وبرنامج(A/CONF.211/PC/WG.1/5)بوالية 

  / تـشرين األول   ٦كما خاطبت اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي يف دورته املوضـوعية الثانيـة يف               
وقدمت املقررة اخلاصة، يف وثيقة مشتركة مكتوبة ردوداً على ستة أسئلة تتعلق بإعالن وبرنامج              . ٢٠٠٨أكتوبر  

 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من   عمل ديربان الذي اعتمده املؤمتر العاملي ملكافحة      
  .بواليتهاذات صلة وركّزت يف هذه الردود على قضايا ومواضيع . ٢٠٠١تعصب، يف عام 
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 من برنامج عمل ديربان تشجيع ومحاية ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف ٧٩الفقرة الدول يف  تشدوون  - ١٢
التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد للقضاء على التمييز القائم إعالن القضاء على مجيع أشكال 

.  شكالً من أشكال التمييز املتعدد األوجه، إذا ما اقترن بأشكال حمددة أخرى من التمييز، الذي يشكِّل،على الدين
لديين وأفعال العنف ضد أفـراد       ا صبويف هذا الصدد، تأسف املقررة اخلاصة ألهنا ال تزال تتلقى تقارير عن التع            

وفيما يتعلق بالتدابري واملبادرات امللموسة ملكافحة مجيع ظواهر العنصرية والتمييز . جمتمعات دينية أو عقائدية معينة
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والقضاء عليها، أحالت املقررة اخلاصة اللجنة التحضريية               

حوار بني األديـان    إلقامة  وباملثل، شجعت على اختاذ مبادرات      .  إليها أعاله يف جمال التعليم     إىل املبادرات املشار  
وبالتعاون مع املقرر اخلاص املعـين      . التنوع الديين ضمن جمتمعات تعددية    احترام  إىل تعزيز   داخل األديان يرمي    و

عاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره      بتعزيز ومحاية حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين باألشكال امل         
 بريعـا تاألجانب وما يتصل بذلك من تعصب تناولت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد موضوع نشر ال       

ورغم أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة جديدة، سلّم املقررون اخلاصون الثالثة بأن التوترات . اليت هتني بعض املؤمنني
ويف هذا الـسياق،    . ٢٠٠١سبتمرب  / تفاقمت بعد أحداث احلادي عشر من أيلول       فيما بني الطوائف  يف العالقات   

تـسامح  على الرغم من ضرورة ال    و إىل أنه    واأشارو. أصدر املكلفون بالواليات الثالث بيانات صحفية مشتركة      
املـشاعر  هني  والوصم الذي ي دائماً إزاء التعبري عن اآلراء واألفكار بشكل سلمي، فإن استخدام القوالب النمطية           

اء وسلمي فيما بني خمتلف الطوائفاناجلذور ال يسهمالعميقة الدينية    . يف إجياد مناخ مؤات إلقامة حوار بّن

، شاركت املقررة اخلاصة يف حلقة دراسية للخرباء نظمتها مفوضية األمـم             أيضاً وعلى املستوى الدويل    - ١٣
حرية التعبري والدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل ضـرباً مـن   "ضوع املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن مو     

قـد  و.  يف جنيف  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣ و ٢ يومي   تعقدو" التحريض على التمييز أو العداء أو العنف      
التزام الـدول   وجوب  على  فأكدت  موضوع احلدود والقيود املفروضة على حرية التعبري،        دعيت فيها إىل معاجلة     

كما . باختاذ إجراءات فيما يتعلق بالدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز والعداء أو العنف                
أكدت على أن لدى احلكومات أدوات متعددة ملكافحة التعصب الديين، وذلك مثالً من خالل احلوار فيما بـني                  

  .والتعليمداخل األديان األديان و

ال العنف اليت موأع. يف إصدار أو استنباط سياسات يف مسائل الدين أو املعتقدؤديه تدور حساس للدول و  - ١٤
تشريع أو سياسة ترمي إىل مكافحة وأي . بأي شكل من األشكالُترتكب باسم الدين جيب أال تفلت من العقاب 

. زنة لتحقيق أهدافها  واوتنفيذها بطريقة مت  بعناية  التمييز القائم على الدين جيب أن تكون شاملة وجيب صياغتها           
 حلقوق اإلنـسان    تاشكل انتهاك ال ت التعصب الديين   باملتسم  سلوك  من ال وقد تكون هناك، رغم ذلك، حاالت       

،  حتديداً،وحذرت املقررة اخلاصة. وإىل إضعاف التالحم االجتماعياستقطاب ديين إىل ذلك، لكنها قد تؤدي، مع 
توترات أو مشاكل بدالً من أن  تثري دينية، قدالقضايا الة بشأن من إصدار تشريعات متشددة للغاية أو غري واضح     

مثل هذه التشريعات الوطنيـة   إعمال  تنفيذ واليتها، أن    يف   من خالل خربهتا     ،وأشارت إىل أهنا ترى   . جتد حالً هلا  
لى أنـه   وفضالً عن ذلك، أكدت ع    . أدى يف أحيان كثرية إىل زيادة االستقطاب بدالً من محاية األقليات الدينية           

القضائية السلطة ها اخلاصة هبا ال غري، كما أشارت إىل دور      ظروفينبغي احلكم على كل حالة معينة باالستناد إىل         
ويف اخلتام، أكدت على أن األمـر       . سبل لالنتصاف القانوين لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان      توفري  احليوي يف   

واقترحت على  . ق بتنفيذ املعايري القائمة على املستوى احمللي      فيما يتعل خاصةً  يتطلب إجراء مزيد من املشاورات، و     



A/HRC/10/8 
Page 8 

  

  بـشأن  ) ١٩٨٣(١١اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان أن تنظـر مـرة أخـرى يف تعليقهـا العـام رقـم                      
كما أوصت بتنظيم حلقات عمل إقليمية الستطالع .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠املادة 

ى املستويات الشعبية، مؤكدة على أن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مصممة حلماية األفـراد              هذا املوضوع عل  
  .وجمموعات األفراد

وأخرياً، سامهت املقررة اخلاصة على املستوى الدويل أيضاً يف املناقشة العامة اليت أجرهتا اللجنة املعنيـة                  - ١٥
وكان اهلدف من املناقشة العامة اليت دامت . وع عدم التمييزباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن موض

مـن  ) ٢(٢ فهم أعمق ملضمون وآثار املادة       تكوين ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧نصف يوم واليت ُعقدت يف      
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإتاحة الفرصة ملراجعة مشروع التعليـق العـام               

ويتم النظر يف مواضيع أوثق صلة باملوضوع يف الفرع املتعلق بالتمييز القائم على الدين .  بشأن عدم التمييز٢٠ رقم
  .أو املعتقد وأثره على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 حتديد العقبات القائمة والناشئة أمام التمتع باحلق يف حرية الدين أو املعتقد             - باء  
  قدمي توصيات بشأن سبل ووسائل التغلب على مثل هذه العقباتوت

 ست زيارات قطرية إىل طاجيكستان واململكة املتحدة        ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧أجرت املقررة اخلاصة يف عامي        - ١٦
. لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأنغوال، وإسرائيل، واألراضي الفلسطينية احملتلة، واهلنـد، وتركمانـستان            

 واململكة املتحدة   (A/HRC/7/10/Add.2) إىل طاجيكستان    ٢٠٠٧التقارير القطرية عن زياراهتا يف عام       وقدمت  
(A/HRC/7/10/Add.3)   وأنغوال (A/HRC/7/10/Add.4)           إىل اجمللس يف دورته السابعة، عمالً بأحكـام قـرار   

ضـي الفلـسطينية احملتلـة       إىل إسـرائيل واألرا    ٢٠٠٨وتصدر التقارير بشأن زيارهتا يف عـام        . ٦/٣٧اجمللس  
(A/HRC/10/8/Add.2)   واهلند (A/HRC/10/8/Add.3)   وتركمانستان (A/HRC/10/8/Add.4)  إىل  كإضـافات

  .لتقرير احلايلا

كل من البعثات خالل ما أبدته من تعاون وبوجه عام، تود املقررة اخلاصة أن تشكر مجيع احلكومات على   - ١٧
لتوصيات اليت صدرت بعد زيارهتا القطرية يف التغلب على الصعوبات القائمة           وتأمل يف أن تسهم ا    . اليت قامت هبا  

كما ستعيد املقررة اخلاصة العمل بالنـهج       . احلق يف حرية الدين أو املعتقد يف البلدان املعنية        بلتمتع  أمام ا والناشئة  
ي معلومات مستوفاة بشأن تنفيذ      للوالية املتمثل يف إرسال رسائل متابعة بعد الزيارات القطرية بغية تلق           )٣(األويل
  .هتا على املستوى الوطيناتوصي

وفيما يتعلق باجلهود الوقائية، تكرر املقررة اخلاصة توصيتها إىل الدول باستنباط استراتيجيات تفاعليـة                - ١٨
بادرات يف  وإىل جانب امل  . احلق يف حرية الدين أو املعتقد     بلتمتع  يف جمال ا  للتغلب على الصعوبات القائمة والناشئة      

، فإن احلوار فيما بني األديان يشكل أحد أهم وسائل التغلب على ) أعاله٩ إىل ٧انظر الفقرات من (جمال التعليم 
وهو أداة قيِّمة ملنع سوء الفهم واالنتهاكات يف جمال         . املواقف الطائفية وتعزيز التسامح الديين يف مجيع أحناء العامل        

                                                      

، املرفـــق؛ A/53/279؛ وA/52/477/Add.1، املرفقـــان األول والثـــاين؛ وA/51/542انظـــر   )٣(
  .، املرفقE/CN.4/1999/58و
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بإمكان احلوار فيما بني األديان أن يساعد يف تنشيط األغلبية الصامتة للبحث عن             كما أن   . حرية الدين أو املعتقد   
، كما هو كّنوعلى الرغم من أن احلوار وحده ال مي      . استراتيجيات مشتركة تتعلق بكيفية حتقيق االنسجام والسلم      

 أن يسهم   ه أن بإمكان  واضح، من إجياد حلول جلميع املشاكل القائمة، فإن املقررة اخلاصة تؤكد، رغم ذلك، على             
. التوترات قبل أن تتدهور األوضـاع هذه بعد الرتاع وأن يساعد أيضاً يف منع     ما  يف تلطيف التوترات يف حاالت      

ومما شجع املقررة اخلاصة خالل زياراهتا القطرية بعض األمثلة عن احلوار املثمر الذي مجع بني أشخاص من خمتلف       
 )٤( اإلسـالمي  -  الكاثوليكينتدى  رحب املقررة اخلاصة باملبادرة األخرية للم     تكما  . األديان واخللفيات السياسية  

  .حترم معتقداهتا وممارساهتا الدينيةأن ُتالذي مت فيه التركيز على أمور منها حق األقليات الدينية يف 

خلاصـة أن هـذه     وفيما يتعلق باملشاركة يف املبادرات املتعلقة باحلوار فيما بني األديان، تعتقد املقررة ا              - ١٩
وبالفعل، ينبغي  . قدر االمكان الدينية، بل ينبغي أن تكون شاملة       زعماء الطوائف   املشاركة ينبغي أال تقتصر على      

ـ               تبـادل اآلراء، إن    شمل  التشجيع بشدة على احلوار فيما بني األديان على مستوى القاعدة الشعبية وينبغي أن ي
ومن شأن  . مبعتقداهتم وأفراد األقليات الدينية   لتزمني كلياً   ني غري امل  وكذلك املؤمن امللحدين وغري امللحدين    أمكن،  

الكربى اليت جيري فيهـا      اليت يتم هتميشها يف املناسبات       ،فاق املرأة آأي حوار أن يستفيد أيضاً إىل حد كبري من          
إىل الدين أو املعتقـد،  وبالفعل، فإن املرأة وإن كانت تتعرض يف الغالب للتميز باالستناد     . فيما بني األديان  حوار  

للغاية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان عرب اخلطوط الدينية يف حاالت التوترات   فعالة  فإن اجملموعات النسوية كانت     
وسائط ن يف   و مبن فيهم العامل   ،وباإلضافة إىل ذلك، تعتقد املقررة اخلاصة أن بإمكان الفنانني        . فيما بني الطوائف  

وراً هاماً يف تثقيف اجلمهور فيما يتعلق بالتسامح الديين ويف بناء اجلسور بني خمتلـف                أن يؤدوا د   ،اإلعالم املرئي 
عندما تتجاوز بياناهتم وأفعاهلم    القيام بدور فعال، وخاصةً     كما أن بإمكان الصحفيني واحملامني      . الطوائف الدينية 
ت ملموسة ترمي إىل تعزيز التـسامح  كما ينبغي أن يقدم رجال السياسة املساعدة لتنفيذ إجراءا      . اخلطوط الدينية 

ن للغاية يف   افهما هام . ويف هذا الصدد، ينبغي التأكيد على توعية اجلمهور والتعليم        . الديين وتعميم التنوع الديين   
وفضالً عن ذلك، فإن اختاذ تدابري فورية إزاء أفعال         . الرأي العام تكوين  عامل تؤدي فيه التكنولوجيا دوراً قوياً يف        

الديين أو أن تكون تأجيج التعصب قائمة على الدين أو املعتقد أمر غاية يف األمهية؛ فهي إما أن تؤدي إىل العنف ال
  ولذلك، فإن اإلعالم اإللكتروين يـؤدي دوراً أساسـياً يـسهم يف الـسلم إذا               . بناءة وتلطف التوترات الناشئة   

  .قام على املسؤولية

سيما إذا ترتبت عليه  وار فيما بني األديان قد يؤدي إىل جدال، وال املقررة اخلاصة بأن مضمون احلموتسلِّ  - ٢٠
إقامة حوار يقتصر علـى     يكون هناك ميل إىل     ذلك، قد   لونتيجة  . مناقشة بشأن األديان املعنية وُنهجها الالهوتية     

ن النقاش  اكلئن  و.  بالبيئة ةتعلقاملشتركة  من مثل الشواغل امل   ،  تمواضيع ال تثري اجلدال وال تتعلق مباشرة بالالهو       
تعزيز التسامح الديين   على  قدرة احلوار فيما بني األديان      ال ينبغي جتاهل     هشك، فإن  بشأن هذه املواضيع مفيداً بال    
 نوقد يتمكن املشاركون يف احلوار بني األديـا       . بني أفرادها الدينية وفيما   الطوائف  من خالل حتسني التفاهم بني      

                                                      

من اجمللس البابوي للحوار بني األديـان       وتشكَّل  .  يف روما  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ إىل   ٤ُعقد يف الفترة من      )٤(
واإلعالن اخلتامي للحلقة الدراسـية األوىل للمنتـدى        ". عامل مشترك " مسلماً موقعاً على رسالة مفتوحة معنونة        ١٣٨ووفد مؤلف من    

 .http://acommonword.com/en/attachments/108_FinalFinalCommunique.pdf:  اإلسالمي متاح على العنوان التايل-الكاثوليكي 
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 قد جيدون أساساً مشتركاً بـشأن       ، بذلك موبقيامه. م الالهوتية هجهيف نُ تباين  المناقشة أوجه التشابه و   من   أيضاً
  . يف هناية األمر على أن ال يتفقوان قد يتفقوهمقضايا متعددة، ولكن

ومن املستصوب إضفاء الطابع املؤسسي على احلوار فيما بني األديان على خمتلف املستويات، وبالشكل                - ٢١
ومع ذلك،  . لآلراءحقيقي  رغم ذلك، بتبادل     سعة من املشاركني، وبشكل يسمح،    الصحيح ومبشاركة طائفة وا   

األماكن العادية يف اجملتمعات التعددية اليت تضم أحياء        ف. غري رمسية طر  حلوار فيما بني األديان يف أ     أن جيري ا  ميكن  
تشكل بيئة مؤاتيـة    ،  ومدارس ونوادي متعددة الثقافات وغريها من اخلدمات العامة واليت تسمح بتفاعل مستمر           

القائمة على الدين أو املعتقد، يكون التفاعل املستمر        غري املرئية    من احلدود    ويف جمتمع خالٍٍ  . قامة حوار حقيقي  إل
وفضالً عن ذلك تؤدي املؤسسات التعليمية يف هذا الصدد . ، وهو ما يؤدي إىل احلوار والتفاهم املتبادلاًتومأمراً حم

ولذلك . ةدو؛ فبإمكاهنا إما أن تغرس روح التسامح أو أن تعزز التوترات، حىت يف سن مبكر              دوراً حيوياً، فيما يب   
وهلذا الغرض، فإن   . وتقدير قيمته القائم  ينبغي التركيز على التعليم املستنري الذي يعلم األطفال االعتراف بالتنوع           

ا يتعلق حبرية الدين أو املعتقد والتسامح وعدم فيمدرسي الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستشاري الدويل بشأن التعليم امل
تعزيز منظور ال يقوم على التمييز يف التعليم واملعارف فيما يتعلق حبرية الدين أو              ، كأحد أهدافها،    التمييز تتضمن 
  . املستويات املناسبةاملعتقد على

ء دراسة الوقائع واإلجراءات احلكومية اليت تتعارض مع أحكام إعالن القضا - جيم 
على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،           

  والتوصية بالتدابري العالجية حسب االقتضاء

ادعاء رسالة  ١ ١٥٠أكثر من املعين باملسألة آنذاك ، أرسل املقرر اخلاص ١٩٨٦منذ إنشاء الوالية يف عام   - ٢٢
 ١جز بالرسائل اليت أرسلتها املقررة اخلاصة يف الفترة بـني           ويرد مو .  دولة ١٣٠ونداءات عاجلة إىل ما جمموعة      

  والردود الواردة من احلكومات يف آخر تقريرين       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ و ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
الوقائع وهذه الرسائل هي أداة قّيمة للنظر يف        ). A/HRC/10/8/Add.1 و A/HRC/7/10/Add.1(رسائل   عن ال  هلا

ءات احلكومية اليت ال تتمشى مع أحكام إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على                واإلجرا
على النحو املشار إليه أعاله، أهنا مفيدة يف تنفيذ الركن الثاين املتعلق بتحديـد            قد ثبت   و. أساس الدين أو املعتقد   

من خالل  متكنت املقررة اخلاصة،    وبالفعل،  . ن أو املعتقد  التمتع باحلق يف حرية الدي    أمام  العقبات القائمة والناشئة    
من ذات الصلة املرسلة إىل احلكومات، من حتديد القضايا املتكررة املتعلقة بواليتها و           رسائل  املعلومات الواردة وال  

  .الشروع يف حوار بناء مع الدول املعنية

لة بقـضايا  صبالتشريعات املتتتعلق  األخرية  ئلها  رساأبرز القضايا اليت تناولتها املقررة اخلاصة يف        كانت  و  - ٢٣
. القضايا هي أساساً األقليات الدينية واجملموعات الضعيفةاليت تناولتها هذه واجملموعات . دينية ومسائل تغيري الدين

وقد حددت املقررة اخلاصة النساء واألفراد احملرومني من احلرية، وملتمسي اللجوء والالجئني واألطفال وعمـال               
أكثر اجملموعات عرضة بصفة خاصة النتهاكات احلق يف حريـة الـدين أو   بوصفهم األقليات والعمال املهاجرين   

وتتلقى املقررة اخلاصة بصورة منتظمة تقارير عن انتهاكات حقوق أفراد األقليات الدينية واجملموعـات              . املعتقد
عات ال تزال تتعرض ألفعال مضايقة يف أحيان كثرية وبالفعل، فإن هذه اجملمو. الضعيفة يف ممارسة أنشطتها الدينية

. من جانب السلطات أو من جانب جمموعات دينية ذات أغلبية، مبا يف ذلك يف سياق التوترات فيما بني األديان                  
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وفيما يتعلق بالتشريعات، أعربت املقررة اخلاصة عن أوجه قلقها إزاء التشريعات اليت حتد بدون داعٍ من حق الفرد 
علـيم   أو القيود املفروضة على أماكن العبادة والت       ،دينه أو معتقده، وال سيما من خالل شروط التسجيل        بر  جهايف اإل 

وفيما يتعلق باعتناق دين آخر، أرسلت املقررة اخلاصة رسائل متعـددة تتعلـق    . يةالديين والكتب الدينية وأنشطة اهلدا    
مسألة اإلكراه علـى    كما عاجلت   .  الدين الغالب يف بلد ما     جبزاءات مت فرضها على أشخاص بعد اعتناق دين آخر غري         

  .يتم اختطافهم وإجبارهم على االهتداء إىل دين آخراالً طفأو نساًءهدف ست وهو أمر غالباً ما ي،دين آخراعتناق 

صلة، فإن  الذات  الرسائل  علومات و املوعلى الرغم من أن القضايا املتكررة يتم حتديدها من خالل تلقي              - ٢٤
الوالية تتلقى عدداً   صاحبة  املرسلة إىل احلكومات ال تعطي إال صورة عامة وأن          رسائل  ر بأن ال  كّقررة اخلاصة تذ  امل

وفضالً عن ذلك، قد تكـون  . من االدعاءات يتجاوز إىل حد كبري تلك اليت يتم إحالتها فيما بعد إىل احلكومات             
رسـائل  بالتايل، فإهنا تؤكد على أن التقرير املتعلق بال       و. هناك ادعاءات أخرى مل يلفت نظر املقررة اخلاصة إليها        

  .اًجامعالً ه ال ميكن اعتباره شامأن ألشكال انتهاك حرية الدين أو املعتقد واًاملقدم مبوجب الوالية ليس إال مؤشر

   تطبيق املنظور اجلنساين- دال 

رار يف قراراهتما على احلاجة  وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان يؤكدان باستم١٩٩٦منذ عام   - ٢٥
 وذلك  ،التوصياتيف  إىل مواصلة تطبيق منظور جنساين يف عملية تقدمي التقارير، مبا يف ذلك يف مجع املعلومات و               

التأكيد من جديد   دأبا على   وبقيامهما بذلك   . حتديد االنتهاكات اليت يتعرض هلا جنس معني      أمور منها   من خالل   
الدين أو املعتقد أساس ضد املرأة على املمارس قررة اخلاصة الضوء على حاالت التمييز على احلاجة إىل أن تسلط امل

  .وأن تعاجل هذه احلاالت

، قدم املكلف بالوالية سابقاً دراسة شاملة عن حرية الدين أو املعتقد ووضع املرأة مـن                ٢٠٠٢ويف عام     - ٢٦
يها أن العديد من أشكال التمييز ضد املرأة اليت الحظ فو، )E/CN.4/2002/73/Add.2(وجهة نظر الدين والتقاليد 

ويكمن . ن التشريعات تنص عليها يف بعض احلاالتإ بل ،تستند أو ُتعزى إىل الدين، هي أشكال تسمح هبا الدولة
يف صلب هذه املشكلة واقع أن املمارسات التمييزية والضارة ضد املرأة، مثل تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى،                 

زوجات، والتمييز املتعلق باإلرث، والبغاء املكرس ألغراض العبادة، وامليل بشكل عام إىل إجناب الذكور، وتعدد ال
رتكبها أفراد أو مجاعات تعتربها مبثابة التزام ديين أو جزء من حريتها يف التعبري عن أدياهنا               يهي ممارسات غالباً ما     

ن إأن األديان مل ختلق ممارسات متييزية أو ضارة ضد املرأة بل  آنذاكأو معتقداهتا، ومع ذلك، رأى املكلف بالوالية 
ـ يموومع ذلك، فإن مفه. الدينيةلتعاليم  هذه املمارسات ُتعزى أساساً إىل تفسري ثقايف ل         ان الثقافة والدين مترابط

 حد ذاتـه    ارتباطاً ال ينفك؛ ولذلك فمن الصعب فصل الدين عن الثقافة أو العادات والتقاليد، ألن الدين هو يف                
ويعود ذلك أساساً . ومع ذلك، خلص إىل أن عدداً هاماً من هذه املمارسات التمييزية اخنفض مبرور الوقت. تقليد
الدولة عن قصد ملعاجلة األسباب اجلذرية من خالل تعديل بعض النظم الثقافية بإدخـال              نتهجها  ستراتيجية ت اإىل  

وأكد املكلف بالوالية علـى أن بعـض        . االجتماعية واألسرية إصالحات تتعلق بأمور منها مجيع جوانب احلياة        
ولة عن محاية املرأة من     ؤرغم ذلك، مس   احلكومة تظل، إال أن   املمارسات التقليدية ذات أصل يعود إىل األجداد،        

  .املمارسات التمييزية اليت يقوم هبا أفراد أو جمموعات على أراضيها
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تعاجلها املكلفة بالوالية  أو تعزى إليه    الدين  على   التمييزية اليت تقوم     ومسؤولية محاية املرأة من املمارسات      - ٢٧
 حق  يبداية، التأكيد على أن حرية الدين أو املعتقد ه        المنذ   فقد أعادت املقررة اخلاصة،   . ٢٠٠٤احلالية منذ عام    

) ٣(١٨حكام املادة   حمددة عمالً بأ  بشروط مقيدة   تقييده إال   ميكن  أساسي من حقوق اإلنسان ال ميكن إلغاؤه وال         
ومع ذلك، فإن هذا احلق، شأنه شـأن حقـوق اإلنـسان            . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

  . ال ميكن استخدامه لتربير انتهاك حقوق إنسان أخرى،األخرى

ثل املقرر  م- أرسلت املقررة اخلاصة رسائل مشتركة مع غريها من املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة   و  - ٢٨
  اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه، واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشـخاص، وال سـيما املـرأة       

وفضالً عن  . الدين أو املعتقد   ب اجلنس أو ألسباب تتعلق بنوع    ها املرأة من التمييز     في بشأن حاالت تعاين     -  والطفل
 A/HRC/7/10/Add.2( احلديثة فصوالً فرعية عن احلالة احملددة للمرأة         تضمن العديد من تقاريرها القطرية    يذلك،  

ويف هذه التقارير، تشري املقررة اخلاصة إىل املمارسـات التمييزيـة           ). Add.3 و A/HRC/10/8/Add.2؛  Add.3و
 ،غحاالت القتل دفاعاً عن الشرف، وتعدد الزوجات، وزواج الفتيات دون سن البلو           ومنها  والضارة ضد املرأة،    

كما وجهت اهتمامها بشكل خـاص لقـوانني األحـوال          . ومنع ارتداء الرموز الدينية أو اإلجبار على ارتدائها       
  .ونقل اجلنسية على األطفال ةيف جماالت الطالق واإلرث والوصايخباصة الشخصية القائمة على الدين، و

قوق التمييز القائم على الدين أو املعتقد وأثره على التمتع باحل          - ثالثاً 
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ما برحت املقررة اخلاصة تسعى عند تنفيذ واليتها إىل اعتماد هنج شامل والنظر يف مجيع القضايا املتعلقة                   - ٢٩
، صادفت هي ومن سبقها طائفة كبرية من القضايا املثرية يف هذا الشأنو. حبرية الدين أو املعتقد بطريقة غري انتقائية

علق باحلقوق املدنية والسياسية وكذلك بـاحلقوق      تت )٥(مبا يف ذلك حاالت متييز قائم على الدين أو املعتقد          ،للقلق
ويف هذا الفرع، تقدم املقررة اخلاصة حتليالً أولياً للتمييز القائم على الـدين أو   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

، يف  وعلى الرغم من أن املقررة اخلاصة تركز      . الجتماعية والثقافية املعتقد وأثره على التمتع باحلقوق االقتصادية وا      
  إعالن وبرنامج عمـل فيينـا      مبا ورد يف    ر   تذكّ اإهن ف ، على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     هذا التقرير 

التمييز املشار ولذلك فإن . ن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكةأن م ١٩٩٣لعام 
إليه يف هذا الفرع بني احلقوق املدنية والسياسية من جهة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مـن جهـة              

  . يف العهدين الدولينية املستخدماتأخرى، جيب النظر إليه ببساطة على أنه يعكس املصطلح

                                                      

التمييـز  "بدالً من عبارة    " التمييز القائم على الدين أو املعتقد     "تفضل املقررة اخلاصة استخدام عبارة        )٥(
دات التوحيدية بل يشمل أيضاً املعتقدات غري التوحيدية أو بغية التركيز على أن حظر التمييز ال يقتصر على املعتق" الديين

 ٢ يف الفقـرة     ٢٢ويتمشى ذلك مع النهج الذي اعتمدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم               . اإلحلادية
وينبغي . ين أو عقيدة العقائد التوحيدية وغري التوحيدية واإلحلادية، وكذلك احلق يف عدم اعتناق أي د١٨وحتمي املادة ("

، وكذلك مع النهج الوارد يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستشاري الدويل           ")تفسرياً واسعاً ‘ عقيدة‘و‘ دين‘تفسري كلميت   
 ).، التذييلE/CN.4/2002/73(بشأن التعليم املدرسي املتعلق حبرية الدين واملعتقد والتسامح وعدم التمييز 
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   اإلطار القانوين على املستوى الدويل- ألف 

دم التمييز عموماً أحد أهم املبادئ يف جمال حقوق اإلنسان؛ وهو مبدأ شامل وبالتايل، فهـو                ُيعد مبدأ ع    - ٣٠
ومن املهم للغاية منع التمييز فيمـا       . ينطبق على مجيع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف حرية الدين أو املعتقد             

ت واجملموعات الضعيفة تتأثر بصفة خاصـة       يتعلق بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ألن األقليا       
  .عندما ال متتثل الدول اللتزاماهتا املتمثلة يف احترام ومحاية وإعمال هذه احلقوق

   ،وبالفعـل . )٦(غري أن التمتع باحلقوق واحلريات على قدم املساواة ال يعين املعاملة املماثلة يف كل حالة                - ٣١
أو جمموعات يف نفس احلالة معاملة خمتلفة، بل قد حيدث متييـز أيـضاً   ال حيدث متييز فحسب عندما ُيعامل أفراد        

ولذلك فإن مبدأ عدم التمييز حيظر . على الرغم من اختالف حالتهمعندما ُيعامل أفراد أو جمموعات نفس املعاملة 
حاالت التمييز اليت ال مربر هلا عندما تعامل حاالت متماثلة معاملة خمتلفة، مثلما حيظر املقارنات اليت ال مربر عنها 

  .عندما ُتعامل حاالت خمتلفة نفس املعاملة

ل التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،     ويتناول اإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكا        - ٣٢
ال جيوز "من اإلعالن على أنه  ) ١(٢وبصفة خاصة، تنص املادة     . ٤ و ٣ و ٢باستفاضة، مبدأ عدم التمييز يف املواد       

تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو جمموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غريه مـن                     
التعصب والتمييز القائمان على "تعين عبارة : "التعريف التايل ألغراض اإلعالن) ٢(٢كما تقدم املادة ". تاملعتقدا

أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو املعتقد ويكون غرضه أو " أساس الدين أو املعتقد 
ألساسية أو التمتع هبا أو ممارستها على أساس مـن          أثره تعطيل أو انتقاص االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات ا        

تتخذ مجيع الدول تدابري فعالة ملنع واستئصال أي متييز على أساس الدين أو           " على أن    ٤وتنص املادة   . )٧("املساواة
املعتقد يف االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع جماالت احلياة املدنية واالقتـصادية والـسياسية                

تبذل كل ما يف وسعها لـسن التـشريعات أو       "وأن  ". واالجتماعية والثقافية، ويف التمتع هبذه احلقوق واحلريات      
إلغائها حني يكون ذلك ضرورياً للحؤول دون أي متييز من هذا النوع، والختاذ مجيع التدابري املالئمة ملكافحـة                  

  ". الشأنالتعصب القائم على أساس الدين أو املعتقدات األخرى يف هذا

) ٢(٢ويتناول العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبدأ عدم التمييز يف املادة                - ٣٣
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسـة           "اليت تتضمن إشارة إىل الدين، على النحو التايل         

ي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين،            احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد خالية من أ        
  أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النـسب، أو غـري ذلـك                     

  ".من األسباب

                                                      

 .٨، الفقرة )١٩٨٩(١٨سان، التعليق العام رقم اللجنة املعنية حبقوق اإلن )٦(

يف تعليقهـا العـام رقـم       " التمييـز "تستخدم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تعريفاً مماثالً ملـصطلح           )٧(
 .٧، الفقرة )١٩٨٩(١٨
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 إىل احلقوق )١٩٩٣(٢٢وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، على وجه التحديد، يف تعليقها العام رقم   - ٣٤
 ذكرت أن السياسات أو املمارسات اليت       ٥ففي الفقرة   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق مبنع اإلكراه      

حتمل نفس القصد أو األثر، كتلك اليت تقيد حرية الوصول إىل التعليم أو الرعاية الصحية أو العمل تتناىف أيضاً مع 
وقد عززت اجلمعية العامة هذا النهج مؤخراً يف . اص باحلقوق املدنية والسياسيةمن العهد الدويل اخل) ٢(١٨املادة 

حثت " بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على الدين أو املعتقد حيث               ٦٣/١٨١قرارها  
ول إىل مجلة   الدول على تكثيف جهودها لكي تكفل أال يتعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده يف الوص                

  ".أمور منها التعليم أو الرعاية الطبية أو التوظيف أو املساعدة اإلنسانية أو االستحقاقات االجتماعية

 من اإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز على           ٤ و ٢وباالستناد إىل أحكام املادتني       - ٣٥
أوالً، أن مبدأ عدم التمييز هو مبدأ ينطبق، كما         . يد عليها أساس الدين أو املعتقد، هناك ثالث مسائل ينبغي التأك        

هو منصوص عليه يف اإلعالن، على الدول بقدر انطباقه على اجلهات الفاعلة من غري الدول كـأطراف ُيحتمـل    
ولذلك يقع على عاتق الدول واجب االمتناع عن التمييز بني األفراد أو جمموعات األفراد بسبب               . ارتكاهبا جرمية 

اهنم أو معتقداهتم ويتعني عليها أيضاً أن تتخذ التدابري الالزمة ملنع التمييز من جانب اجلهات الفاعلة من غـري                   أدي
وحاالت التمييز الذي متارسه اجلهات الفاعلة من غري الدول تكون يف العادة أقل وضوحاً من . الدول والقضاء عليه

ون من الصعب حتديد ما إذا كان ُيسمح للرابطات الدينيـة أن          فمثالً، قد يك  . حاالت التمييز اليت ترتكبها الدول    
ترفض طلبات احلصول على عمل يقدمها مؤمنون ينتمون لطائفة دينية خمتلفة أو ما إذا كانت ملزمة بـالنظر يف                   

ومثة مثال آخر هو رغبة طائفة دينية يف اسـتبعاد طائفـة   . مجيع الطلبات بغض النظر عن االنتماء الديين ملقدميها      
وبغية حتديد ما إذا كانت هذه األفعال . حمددة من استخدام مباٍن متلكها إذا كانت هذه املباين متاحة عادة لإلجيار           

  .ترقى إىل متييز أم ال، يتطلب األمر إجراء حتليل لكل حالة على حدة

يد أو تفضيل يقوم أي ميز أو استثناء أو تقي"أن ) ٢(٢وثانياً، يتضح من التعريف املنصوص عليه يف املادة   - ٣٦
ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية على أساس الدين أو املعتقد 

وعليه، ليست مجيع أشكال امليز أو االستثناء أو        . يشكل متييزاً " أو التمتع هبا أو ممارستها على أساس من املساواة        
جة التمييز؛ فقد ُيلجأ إىل بعضها يف الواقع يف سياق اختاذ تدابري مؤقتة خاصة أو يف التقييد أو التفضيل ترقى إىل در

سياق عمل إجيايب يرمي إىل إزالة الظروف اليت تتسبب يف التمييز أو تساعد على استمراره، مبا يف ذلك التمييـز                    
 دولة ما أن كانت الظروف العامة       إذا حدث يف  "ووفقاً للجنة املعنية حبقوق اإلنسان      . القائم على الدين أو املعتقد    

جلزء معني من السكان متنع أو تعوق متتعهم حبقوق اإلنسان فإنه ينبغي للدولة أن تتخذ إجراءات حمددة لتصحيح                  
وجيوز أن تنطوي هذه اإلجراءات على منح اجلزء املعين من السكان نوعاً من املعاملة التفضيلية يف                . هذه الظروف 

ومع ذلك، فطاملا دعت احلاجة إىل هذه اإلجراءات لتصحيح التمييز .  باملقارنة ببقية السكانمسائل حمددة لفترة ما
وتؤكد املقررة اخلاصة على أن األعمال اإلجيابية قد تكون         . )٨("يف الواقع، فإن التفريق هنا مشروع مبقتضى العهد       

ويف الوقت نفسه، تؤكد علـى أن       . لتاريخأساسية لتمكني اجملتمعات احمللية اليت عانت من ممارسات متييزية عرب ا          
  .فعالية العمل اإلجيايب جيب أن ُتقاس من خالل وسائل خمتلفة ميكن حتديدها وجيب أن ُترصد لتحديد التقدم احملرز

                                                      

 .١٠، الفقرة )١٩٨٩(١٨التعليق العام رقم  )٨(
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املترتب على أي ميز أو استثناء أو       " األثر"أو  " الغرض"من اإلعالن، بإشارهتا إىل     ) ٢(٢وثالثاً، أن املادة      - ٣٧
والتمييز الفعلي ) حبكم القانون(فضيل يقوم على أساس الدين أو املعتقد، توفر احلماية من التمييز الرمسي تقييد أو ت

ففيما يشري التمييز حبكم القانون إىل التمييز . ومن الواضح أن كال املفهومني مرتبطان بصورة وثيقة). حبكم الواقع(
. قع باآلثار املترتبة على القوانني أو السياسات أو املمارسـات     املنصوص عليه يف القوانني، يتعلق التمييز حبكم الوا       

ويترتب على ذلك ضرورة القضاء على التمييز حبكم القانون فوراً، لكونه أمراً ميكن القيام به من خالل تعديل أو     
تؤدي على األرجح وإذا واجهت الدول متييزاً حبكم الواقع، فينبغي أن تتخذ فوراً تدابري . إلغاء التشريعات التمييزية

  .إىل القضاء عليه بأسرع وقت ممكن

وباإلضافة إىل ما ورد أعاله، ينبغي أيضاً اإلشارة إىل مفهومي التمييز املباشر وغري املباشر القائم علـى                   - ٣٨
فالقوانني أو السياسات أو املمارسات تنشئ متييزاً مباشراً عندما ُيعامل الفرد صراحة بـشكل              . الدين أو املعتقد  

أما التمييز غري املباشر فينبع مـن       . تلف باالستناد إىل دينه أو معتقده دون وجود مربر موضوعي لتلك املعاملة           خم
القانون أو السياسة أو املمارسة اليت ال يبدو للوهلة األوىل أهنا تنطوي على ال مساواة بل تـؤدي ال حمالـة إىل                      

شر قد حيدث أيضاً دون أن يكون الشخص الذي يقوم بـه قـد    ومبا أن التمييز غري املبا    . الالمساواة عند تنفيذها  
ومع ذلك، يتعني على الـدول،  . قصده، فرمبا يكون من األصعب الكشف عنه وإثباته باملقارنة مع التمييز املباشر           

  .حاملا يتم الكشف عن حدوث متييز غري مباشر، أن تعتمد تدابري مناسبة بغية تصحيح احلالة بأسرع وقت ممكن

  ىت يف احلاالت اليت ال تنوي فيها الدولة التمييز ضد أفراد طائفة دينية أو عقائدية، أو احلاالت الـيت                   وح  - ٣٩
ال تنص فيها القوانني الداخلية فعالً على متييز، قد توجد، رغم ذلك، اختالفات دينية يف التمتع باحلقوق االقتصادية 

ىل اخلدمات األساسية مثل التعليم والرعاية الـصحية أو         ولذلك فإن إمكانيات الوصول إ    . واالجتماعية والثقافية 
الوصول إىل الوظائف قد تكون خمتلفة عند مقارنة طوائف دينية خمتلفة أو، بوجه أعـم، جمموعـات اجتماعيـة         

وعندما يكون هناك متييز، سواء حبكم . اقتصادية من األفراد قد تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً دينية أو عقائدية معينة
لقانون أو حبكم الواقع، وسواء أكان مباشراً أم غري مباشر، فإنه يتعني على الدول أن تعاجل أوجه االختالل القائمة ا

 من اإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعـصب والتمييـز            ٤أو الناشئة، معاجلة تتمشى مع أحكام املادة        
جراء دراسات وحتليالت متعمقة لألوضـاع االجتماعيـة        وبالتايل، فإن إ  . القائمني على أساس الدين أو املعتقد     

  . االقتصادية لطوائف دينية حمددة أمر حيوي ملساعدة الدول على اختاذ التدابري املناسبة

   أمثلة مستمدة من ممارسة الوالية- باء 

صادية واالجتماعية  بغية توضيح التأثري السليب للتمييز القائم على الدين أو املعتقد يف التمتع باحلقوق االقت               - ٤٠
والثقافية، تسلط املقررة اخلاصة الضوء على بعض القضايا املتكررة اليت صادفتها يف ممارسة واليتها، وذلك فيمـا             

ولذلك قامت باختيار عدد من األمثلة لتبني كيف . يتعلق باتصاالهتا باحلكومات وأثناء زياراهتا القطرية على السواء
وعات األفراد، ألسباب تتعلق بدينهم أو معتقدهم، من خمتلف احلقوق االقتصادية           مت حرمان بعض األفراد أو جمم     

واالجتماعية والثقافية املتجسدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية               
ل اهليئات املنشأة مبوجـب     كما تشري إىل آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مث         . واالجتماعية والثقافية 

  .معاهدات واإلجراءات اخلاصة، اليت عاجلت هذه القضايا ضمن والياهتا
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  احلق يف العمل  - ١

تأسف املقررة اخلاصة ألن أفراد بعض اجلماعات الدينية أو العقائدية ُيحرمون يف كثري من األحيان مـن                   - ٤١
 املؤسسات احلكومية والشركات اخلاصة علـى  احلصول على عمل أو يواجهون عقبات يف هذه الشأن، وذلك يف         

فمثالً، تلقَّت املقررة اخلاصة خالل زيارة قطرية أجرهتا مؤخراً، معلومات تفيد بأن السلطات اسـتدعت               . السواء
  ، A/HRC/10/8/Add.4(أفراد بعض األقليات الدينيـة وأقنعتـهم بتـرك وظـائفهم يف مؤسـسات الدولـة                 

 أخرى أُعلم املكلف بالوالية السابق بعدد من العقبات اليت تواجهها األقليـات          وخالل زيارة قطرية  ). ٢١الفقرة  
الدينية يف الوصول إىل وظـائف يف القطـاع العـام، وال سـيما فيمـا يتعلـق باملناصـب ذات املـسؤولية                       

)A/55/280/Add.2   كومـة  كما الحظ املكلف بالوالية األول أجنيلو داملايدا ريبريو أن احل         ). ٦٤ و ٥٠، الفقرتان
طلبت يف أحد البلدان من أرباب العمل يف القطاع اخلاص طرد عاملني منتمني لطائفة حمددة وأوعزت لـإلدارات       

  ).٦٣، الفقرة E/CN.4/1987/35(بإعداد قوائم بأمساء أفراد هذه الطائفة العاملني يف تلك اإلدارات 

. مساواة والفوارق الدينية فيما يتعلق بالعمل     ُوزوِّدت املقررة اخلاصة أيضاً بأدلة على استمرار أوجه الال          - ٤٢
فقد الحظت مثالً، خالل زيارة قطرية أجرهتا مؤخراً، أن الكاثوليك ممثلون متثيالً ناقصاً إىل حد كبري يف قـوات                   
الشرطة وخدمات السجون وغريها من وكاالت القضاء اجلنائي ويف وظائف رفيعة املستوى يف اخلدمة املدنية يف                

). ٣٨، الفقرة   A/HRC/7/10/Add.3(وتستانت ممثلون متثيالً ناقصاً يف قطاعات مثل التعليم والصحة          حني أن الرب  
وخالل بعثة قطرية أخرى، الحظ املكلف بالوالية السابق أن الكاثوليك ال ُيقبلون فيما يبدو، من الناحية العملية، 

يف إدارة الدولـة، مبـا يف ذلـك الـسلك      يف وظائف يف اجليش أو قوات الشرطة وغريها من اجملاالت احلساسة            
وحيث إن مثل هذه احلاالت ميكن النظر إليها على أهنـا           ). ٦٧- ٦٥، الفقرات   A/51/542/Add.1(الدبلوماسي  

حاالت متييز بفعل الواقع أو حاالت متييز غري مباشر، فإن املقررة اخلاصة تود أن ُتذكِّر الدول بالتزامها باختاذ تدابري 
  .وجه الالمساواة والفوارق الدينية املستمرة هذه، يف أسرع وقت ممكنفورية إلزالة أ

كما تناولت املقررة اخلاصة التمييز القائم على الدين أو املعتقد يف سياق الوصول إىل العمل فيما يتعلق                    - ٤٣
) ٥٥فقرة  ، ال A/CN.4/2006/5(وسلَّطت املقررة اخلاصة الضوء يف تقرير مواضيعي        . مبوضوع ارتداء رموز دينية   

على أن اإلجراءات التشريعية واإلدارية ال تكون متوافقة بوجه خاص مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان إذا طبقت 
ويف حالة توافق هـذه     . هذه اإلجراءات قيوداً ترمي أو تؤدي إىل متييز علين أو تفرقة مموهة تبعاً للدين أو املعتقد               

زة الدولة، رغم ذلك، عدم تطبيقها بصورة متييزية أو بغرض متييـزي            القيود مع حقوق اإلنسان، يتعني على أجه      
ومع ذلك، أكدت املقررة اخلاصة على ضرورة تقييم . وذلك، مثالً، من خالل استهداف طوائف أو مجاعات حمددة

وأشـارت إىل   . احلاالت املثرية للخالف كلٍ على حدة من خالل ترجيح خمتلف احلقوق وفقاً لظروف كل حالة              
ة قانونية دولية ذات صلة باملوضوع، مبا يف ذلك إىل آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن بالغ يتعلق بإهناء سابق

عقد عمل عامل من طائفة السيخ يرتدي عمامة يف حياته اليومية رفض ارتداء خوذة واقية أثناء عمله يف شـركة                    
شركة بالتمييز ضده باالستناد إىل دينه، ذكرت اللجنة        ورداً على شكوى العامل بقيام ال     . وطنية للسكك احلديدية  

أن التشريع الذي يقضي حبماية العمال العاملني يف وظائف فيدرالية من اإلصابة ومن صدمات التيار الكهربائي                "
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وأكدت املقررة . )٩(بارتداء خوذات صلبة يعترب تشريعاً معقوالً ويهدف إىل حتقيق أغراض منطقية تتمشى مع العهد
اصة على أن دولة أخرى أصدرت، بشأن نفس املوضوع، تشريعاً حمدداً يعفي العاملني السيخ من شرط ارتداء                 اخل

  .)١٠(خوذات األمان يف مواقع البناء ويوفر هلم محاية من التمييز يف هذا الصدد

  احلق يف مستوى معيشي الئق  - ٢  

فمثالً، . رية يف احلصول على غذاء كافٍ     أثارت املقررة اخلاصة موضوع حق األشخاص احملرومني من احل          - ٤٤
دافعت يف رسالة وجهتها مؤخراً عن قضية شخص من أتباع هاري كريشنا اشتكى من حرمانه من غذاء يفـي                   

وعلى الرغم مـن أن  ). ٦٨- ٥٧، الفقرات A/HRC/4/21/Add.1(باالحتياجات الغذائية اليت ميليها عليه معتقده     
اخنة واحدة يف اليوم، اشتكى الشخص احملتجز، لكونه ال يتناول اللحوم، من سلطات السجن تقدِّم وجبه غذائية س

ووفقـاً  . أنه ال يتمكن يف معظم األحيان من تناول هذه الوجبة ألن اخلضراوات فيها تكون مغطاة بصلصة اللحم    
ا شراء وجبة لقواعد السجون، ال تقدم أغذية حمددة للسجناء إال ألسباب طبية، وبإمكان السجناء، رغم ذلك، إم         

ومع ذلك، احتج . غذاء خفيفة باردة من الكافتريا يف السجن، أو تلقي وجبات غذائية خاصة من طوائفهم الدينية
وهذا املثال يوضح أن التمييز قد حيدث       . مقدِّم الشكوى بعدم وجود طائفة هندية حملية للوفاء باحتياجاته الغذائية         

وتذكِّر املقـررة اخلاصـة بـأن    . ملساواة على الرغم من اختالف أوضاعهم   أيضاً عندما يعاَمل األفراد على قََدم ا      
األشخاص احملرومني من حريتهم جيدون أنفسهم يف أوضاع ضعيفة إىل درجة كبرية ألن سلطات السجون ُتمـنح       

  . سيطرة كاملة على أبسط األنشطة األساسية للسجناء، مبا يف ذلك على ما يتناولونه من طعام

لق بالتمييز القائم على الدين أو املعتقد وأثره على احلق يف السكن الالئق، تناولت الوالية حالة                وفيما يتع   - ٤٥
، ٤٥، الفقـرة    E/CN.4/1993/62(أفراد أقلية مسلمة يف رسائل متعـددة وجهـت إىل إحـدى احلكومـات               

للتقارير، يتم  ووفقاً  . ١٨٢ و ١٨٠، الفقرتان   A/HRC/7/10/Add.1 و ١٧٣، الفقرة   E/CN.4/2005/61/Add.1و
تشريد املسلمني بصورة منتظمة من خالل إجالئهم من القرى، حيث يتم فيما بعد توطني أفراد من الغالبية البوذية 

  وتفيد التقارير بأنه يتم أثناء عمليات اإلجالء هذه تدمري املـساجد وإحـالل             ". القرى النموذجية "ب فيما يسمى   
ولت السلطات على األراضي اليت كانت هذه املساجد منشأة عليها يف           وفضالً عن ذلك، است   . معابد بوذية حملها  

  .بعض املناطق

وخالل زيارة قطرية، الحظ املكلف بالوالية سابقاً أنه مت االستيالء على املمتلكات الشخصية لطائفـة                 - ٤٦
ويف تقرير قُطري ). ٦٢، الفقرة E/CN.4/1996/95/Add.2(البهائيني، مبا يف ذلك أماكن إقامتهم، حسب ما اُدعي 

. أحدث، عاجل املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق هذه املسألة بوصفها أحد عناصر احلق يف مستوى معيشي الئق                
)E/CN.4/2006/41/Add.2 وبيَّن كيف أن حالة السكن لألقليات الدينية تتأثر بصورة سلبية ). ٨٥- ٨١، الفقرات

م القانونية املتعلقة حبقوق اإلرث، وكذلك مبصادرة املمتلكات بطـرق     بالقوانني القائمة على التمييز، مثل األحكا     
                                                      

، اجمللد الثاين، (A/45/40) ٤٠ رقم   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واألربعون، امللحق        )٩(
 .٢- ٦، الفقرة )هاء(الفصل التاسع 

 . يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية١٩٨٩ من قانون العمل لعام ١٢ و١١انظر املادتني  )١٠(
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وبصفة خاصة، أبلغ عن حاالت متعددة متت فيها مصادرة أرض أفراد طائفـة البـهائيني وصـاحبتها              . تعسفية  
وتتضمن املمتلكات اليت صودرت منذ عام . هتديدات وعمليات عنف جسدي قبل وأثناء عمليات اإلجالء القسري

وأعرب املقرر اخلـاص املعـين      . منازل وأراضي زراعية وكذلك أماكن هبائية مقدسة كاملقابر واملزارات         ١٩٨٠
بالسكن الالئق عن قلقه إزاء األدلة الواضحة على السلوك القائم على التمييز فيما يتعلق مبمتلكات طائفة البهائيني، 

  .مبا يف ذلك السكن

  الصحة البدنية والعقلية احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من - ٣

أُبلغت الوالية أيضاً حباالت متييز مباشر وغري مباشر قائمة على الدين أو املعتقد وتؤثر بصورة سلبية على                - ٤٧
فقد انتقد السيد داملايدا ريبريو يف تقريره السنوي األول حرمان أفراد طائفة دينية يف أحد البلدان . احلق يف الصحة

ويف زيارة قطرية أخرية، عاجلـت املكلفـة        ). ٦٤، الفقرة   E/CN.4/1987/35(ة الطبية   من احلصول على الرعاي   
وأشارت إىل ). (A/HRC/10/8/Add.3بالوالية احلالية أيضاً حالة أفراد أقلية مسلمة، فيما يتعلق باحلق يف الصحة           

افية للطائفة املسلمة وحتدث عن      بشأن احلالة االجتماعية واالقتصادية والثق     )١١(حتليل ورد يف أحد التقارير الوطنية     
وأشار التقرير إىل أن أكثر من . وجود متييز يف اخلدمات الصحية املقدمة يف مناطق تسكنها نسبة عالية من املسلمني

 قرية تسكنها نسبة عالية من املسلمني ال متلك أية مرافق طبية وأكد على إحلـاح احلاجـة إىل اختـاذ                     ١٠ ٠٠٠
  .ه األوضاعمبادرات سياسة لتحسني هذ

، الحظ املكلف بالوالية    )١١٣ و ٣٥، الفقرتان   E/CN.4/1999/58/Add.2(ويف إطار بعثة قطرية أخرى        - ٤٨
السابق أنه ُيشترط أن يكون لدى الشخص إذن إقامة يتضمن بيانات رئيسية عنه مبا يف ذلـك بيانـات دينيـة                     

وتفيد التقارير بأن شرطة القطاع يتمتعون . ليموسياسية، لكي يتاح له احلصول على الرعاية الصحية والعمل والتع
وانتقد املكلف بالوالية السابق هذا النوع من نظام الرقابة احملكم وما مينحه            . بسلطة إصدار هذه الوثيقة وسحبها    

وتود املكلفة بالوالية احلالية أن تعيد التأكيد على أن أية إشارة إىل االنتمـاء              . من سلطة مفرطة على األشخاص    
ين للشخص ترد يف وثيقة رمسية هي إشارة تنطوي على احتمال خطري لتعرض الشخص املعين إلساءة أو لتمييز الدي

الحق على أساس الدين أو املعتقد، وعلى أنه ينبغي موازنة هذا االحتمال مع األسباب احملتملة للكشف عن دين                  
  ).٧٧، الفقرة A/63/161(صاحب الوثيقة الرمسية 

  م احلق يف التعلي- ٤

فمثالً، أشار السيد . تناولت الوالية منذ أول نشأهتا حاالت التمييز القائم على الدين أو املعتقد يف التعليم  - ٤٩
التعليم قد يتخذ أشكاالً متنوعة، فقد ميارس يف صـورة إهانـات   "دامليدا ريبريو يف تقريره السنوي األول إىل أن       
ويف بعض البلدان، ال يسمح للشباب املؤمنني بـدين         . ني بدين معني  يوجهها املدرسون أو التالميذ إىل أبناء املؤمن      

وأحياناً يؤدي اكتشاف أن أحد الطالب ينتمي إىل طائفة دينية معينة إىل طرد هذا . معني بااللتحاق بالتعليم العايل
                                                      

 Social, Economic،)القاضي راجندار ساشـار : الرئيس(اللجنة رفيعة املستوى التابعة لرئيس الوزراء اهلندي  )١١(

and Educational Status of the Muslim Community of India - A Report, November 2006)  متاح على الشبكة على املوقع
http://minorityaffairs.gov.in/newsite/sachar/sachar_comm.pdf.( 
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 التعليم أنـه    وباملثل، الحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف      ). ٦٥، الفقرة   E/CN.4/1987/35(الطالب من اجلامعة    
جرى التوسع يف توثيق التمييز املماَرس ألسباب دينية، وهناك أمثلة عديدة على العداء الذي يالقيه أولئك الذين ال 

  ).١٠٠، الفقرة E/CN.4/2005/50(يسايرون الثقافة املهيمنة 

اخلاص املعين حبرية الدين وفيما يتعلق بالتعليم املدرسي، أعلمت اجلماعات اإلحلادية وغري التوحيدية املقرر   - ٥٠
أو املعتقد أن التالميذ ُيلزمون يف بعض احلاالت باملشاركة يف ممارسة الشعائر الدينية اجلماعية، وأهنم ال يتمتعون                 

وفضالً عن ذلك، اعترضت اجلماعات اإلحلادية وغري التوحيديـة علـى   . حبقوق وافية ختوهلم عدم املشاركة فيها 
اهج التربية الدينية، خاصة وأن امللحدين وغري املوحدين نادراً ما ميثَّلون يف اللجـان أو               الطريقة اليت تصاغ هبا من    

ومتنح بعض البلدان وضعاً خاصاً للمدارس الدينية وتتيح هلا التمييز يف سياستها            . اهليئات االستشارية ذات الصلة   
ؤمنون بأي معتقد أو الذين يدينون مبعتقدات وبالتايل، فإن املدرسني الذين ال ي. املتعلقة بقبول الطالب وبالتوظيف

. ال تتوافق مع معتقدات املدارس الدينية يكونون يف وضع غري موات مقارنة بزمالئهم من املؤمنني بوجـود إلـه                  
وتؤكد املقررة اخلاصة من جديد على ضرورة عدم تعريض التالميذ واملدرسني للتمييز بسبب اعتناقهم أو عـدم                 

  ).٧٨ و٧٢، الفقرتان A/62/280(قد بعينه اعتناقهم دين أو معت

ولوحظ وجود متييز غري مباشر أو بفعل الواقع على أساس الدين أو املعتقد يف سياق التشريعات الـيت تـنظم               - ٥١
   ٦٨- ٤٧، الفقـرات    E/CN.4/2006/5/Add.4(وخـالل زيـارة قطريـة       . ارتداء رموز دينية يف مؤسسات التعليم     

اصة يف قانون حيظر الرموز أو املالبس اليت يبني فيها الطالب بوضوح هوية دينيـة يف                ، نظرت املقررة اخل   )١٠٤- ٩٨و
وعلى الرغم من أن نطاق القانون ينطبق على مجيع الرموز الدينية           . املدارس االبتدائية العامة واملدارس املتوسطة والثانوية     

اليت يرتدين احلجاب، مما ميثل شكالً من أشـكال         على السواء، رئي أنه ميسَّ بصورة غري متناسبة الفتيات املسلمات ال          
كما أن القانون مسَّ بصورة كبرية أفراد طائفة السيخ، الذين أفادوا بأن ارتداء الرموز الدينية جزء                . التمييز غري املباشر  

 احليلولة دون وأدى تنفيذ هذا القانون إىل استبعاد األطفال من النظام الدراسي العام وبالتايل، إىل          . أساسي من معتقدهم  
، وبشأن مسألة مماثلة، عاجلت املقررة اخلاصة مؤخراً        )١٢(متتع بعض األطفال باحلق يف الوصول إىل املؤسسات التعليمية        

فمـثالً، عنـدما    ). A/HRC/10/8/Add.1(قواعد جامعية ذُكر أهنا متنع الطالب من دخول االمتحانات بغطاء رأس            
 بشعر اصطناعي حلضور امتحان يف اجلامعـة مل ُيـسمح هلـا بـإجراء       تقدمت طالبة مسلمة كانت قد غطت شعرها      

. وُزعم أن العاملني يف تنظيم االمتحانات رفضوا إعطاءها ورقات االمتحان قائلني إن شعرها ال يبدو طبيعياً               . االمتحان
  .ولذلك مت طردها من قاعة االمتحانات قبل أن تتمكن من إجراء االمتحان

   احلياة الثقافية احلق يف املشاركة يف- ٥

مبا أن احلق يف حرية الدين أو املعتقد مرتبط بصورة جوهرية باحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية، فـإن                     - ٥٢
. املقررة اخلاصة تناولت أيضاً حاالت التمييز القائم على الدين أو املعتقد فيما يتعلق باملشاركة يف احلياة الثقافيـة  

                                                      

التشريع "ا ألن بشأن نفس املوضوع، أعربت جلنة حقوق الطفل يف إحدى مالحظاهتا اخلتامية عن قلقه )١٢(
اجلديد املتعلق بارتداء الرموز الدينية يف املدارس العامة قد تكون له نتائج سلبية ألنه يتجاهل مبدأ املصاحل الفضلى للطفل 

 ).٢٦- ٢٥، الفقرتان (CRC/C/15/Add.240" وحقوق الطفل يف الوصول إىل التعليم
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ندما مت تدمري اآلثار واألماكن املقدسة اليت ال ميكن تعويضها، مما أدى يف هنايـة               وقد حدثت مثل هذه احلاالت ع     
ويف هذا الصدد، طالب املكلـف بالواليـة        . األمر إىل احليلولة دون متتع بعض املؤمنني حبقوقهم الثقافية والدينية         

، A/56/253( يف البلد املعـين      السابق بوقف فوري لتدمري متثال بوذا يف بامايان، وهو متثال يعكس التنوع الديين            
  .ولألسف مت تدمري التمثال فيما بعد). ٢٧الفقرة 

وأكدت املقررة اخلاصة مراراً وتكراراً على أن أماكن العبادة واملواقع الدينية واملقابر هلا أكثر من داللـة       - ٥٣
ميكن استخدام مفهـوم التـراث      وهي تعتقد يف هذا السياق أنه       . مادية بالنسبة للطوائف الدينية اليت تنتمي إليها      

وأوصت املقررة اخلاصة، خالل زيـارة      . اجلماعي للبشرية بصورة أبرز فيما يتعلق بصون ومحاية األماكن الدينية         
قطرية أجرهتا مؤخراً، احلكومة بإصدار أنظمة غري انتقائية وتعيني األماكن املقدسة على أسـاس غـري متييـزي                  

)A/HRC/10/8/Add.2   ويضاف إىل ذلك أن فرض قيود على الوصول إىل أمـاكن العبـادة             . )١٣()٧٧، الفقرة
واألماكن الدينية هذه، الذي ميس أيضاً يف هناية األمر احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية، جيب أن ميتثل للقانون                   

ويف سـياق   . قلالدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبدأ عدم التمييز، وكذلك حرية الدين أو املعتقد وحرية التن               
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أكدت املقررة اخلاصة على أن حظر التمييـز،       ) ٣(١٢املادة  

  .وحرية الدين أو املعتقد، قد يكونان أمرين حامسني يف تقييم ما إذا كان تقييد حرية احلركة أمراً مسموحاً به

، حق الـشعوب األصـلية يف       ١٢ق الشعوب األصلية، يف املادة      ويؤكد إعالن األمم املتحدة بشأن حقو       - ٥٤
وقد أثار املكلف   . االحتفاظ مبواقعها الدينية والثقافية ومحايتها والتمكن من الوصول إليها مع احترام خصوصياهتا           

ــددة    ــة متع ــارير قطري ــضاً يف تق ــسألة أي ــذه امل ــسابق ه ــة ال ؛ (E/CN.4/2002/73/Add.1. بالوالي
وأصر على أن إمكانية الوصول إىل األماكن املقدسة        ). E/CN.4/1998/6/Add.1؛ و E/CN.4/1999/58/Add.1و

ورحب . وصوهنا حق أساسي يف جمال الدين أو املعتقد وينبغي ضمانه عمالً بأحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان
حقوقهـا، وال سـيما     بأي جهود ُتبذل لضمان الكف عن استبعاد الشعوب األصلية وحرماهنا من التمتع جبميع              

والشعوب األصلية اليت تعاين من تراكم الظروف غري املؤاتية، االقتصادية . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وينبغي أن . واالجتماعية والثقافية والدينية، جيب أن تستفيد عملياً من سياسة تدعم تعويضها عن أوجه الظلم هذه

 مع الشروط العامة الختاذ تدابري خاصة مؤقتة على النحو الوارد يف تعليقات عامـة               يكون مثل هذا النهج متمشياً    
  .)١٤(متعددة صادرة عن اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

                                                      

 .١٦، الفقرة E/C.12/1/Add.90 و٢٨، الفقرة CPRD/C/ISR/CO/13انظر أيضاً  )١٣(

، )١٩٩٩(١٣التعليقات العامة للجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة رقـم               )١٤(
) ١٩٨٩(١٨و) ١٩٨٩(١٧؛ والتعليقات العامة للجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان رقـم             )٢٠٠٥(١٧و) ٢٠٠٥(١٦و
؛ )٢٠٠٥(٣٠و) ٢٠٠٢(٢٩و) ٢٠٠٠(٢٧؛ والتوصيات العامة جلنة القضاء على التمييز العنصري رقم          )١٩٩٤(٢٣و

) ١٩٩٧(٢٣و) ١٩٩١(١٨و) ١٩٨٨(٥والتعليقات العامة للجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة رقـم                
 ).٢٠٠٣(٥و) ٢٠٠٣(٤قوق الطفل رقم ؛ والتعليقان العامان للجنة ح)٢٠٠٤(٢٥و
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   االستنتاجات والتوصيات- رابعاً 
البشر " عاماً مضت، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي جاء فيه أن            ٦٠اعتمدت اجلمعية العامة، منذ       - ٥٥

". قد نادوا ببزوغ عامل يتمتعون فيه حبرية القول والعقيدة وبالتحرر من اخلوف والفاقة، كأمسى ما ترنو إليه نفوسهم     
كما أكدت على أن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من أي                   

اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الـرأي الـسياسي أو غـري             نوع، ال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو          
ولألسف ال يزال الطريق طويالً . السياسي، أو األصل الوطين واالجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر       

 الـذي  وبالفعل، فإن التمييز القائم على الدين أو املعتقد،. أمام حتقيق األهداف املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي      
  .حيول دون متتع األفراد الكامل جبميع حقوق اإلنسان، ال يزال يالَحظ على نطاق العامل يومياً

، ١٩٨٦لقد كانت مسألة التمييز القائم على الدين أو املعتقد يف صلب الوالية منذ نشأهتا يف عـام                    - ٥٦
وقام املقرر اخلاص على ". صب الدييناملقرر اخلاص املعين بالتع"عندما كانت هذه الوالية ال تزال حتمل عنوان   

مر السنني، باإلبالغ عن حاالت متييز متعددة أثرت بصورة سلبية على احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية               
ومن خالل مناقشة أثر التمييز القائم على الدين أو املعتقد على التمتـع بـاحلقوق               . والسياسية واالجتماعية 

الثقافية يف التقرير احلايل، سلطت املقررة اخلاصة الضوء على بعض االجتاهات اليت            االقتصادية واالجتماعية و  
  .وتأمل أن يؤدي هذا التحليل األويل إىل تفكري متعمق يف هذه املسألة اهلامة. تثري املشاكل يف هذا اجملال

ير، فـإن التمييـز   وكما هو موضح يف هذا التقر. ويتم يف بلدان متعددة استغالل الدين ألغراض سياسية    - ٥٧
القائم على الدين أو املعتقد ينشأ غالباً عن سياسات متعمدة تتخذها الدول لنبذ طوائف أو مجاعـات دينيـة أو                    
عقائدية وتقييد قدرهتا على الوصول، على سبيل املثال، إىل اخلدمات الصحية والتعليم العام أو املؤسسات العامة أو 

لطات الدولة عادةً أكثر حساسية ملصاحل الطوائف الدينية اليت تشكل أغلبية           وتكون س . حلرماهنا من الوصول إليها   
  .ونتيجة لذلك، فإن األقليات الدينية أو العقائدية قد جتد أنفسها يف وضع مهمش أو يف وضع خيضع للتمييز

عـات  وتذكّر املقررة اخلاصة بأن من واجب الدول االمتناع عن ممارسة التمييز ضد األفراد أو جممو                - ٥٨
؛ وبأهنا مطالبة مبنع مثل هذا التمييز، مبـا يف ذلـك            )االلتزام باالحترام (األفراد على أساس الدين أو املعتقد       

؛ وأن على الدول اختاذ خطوات لضمان متتع )االلتزام باحلماية(التمييز من جانب جهات فاعلة من غري الدول 
  ).االلتزام باالمتثال( دون متييز أياً كان كل شخص مقيم على أراضيها، عملياً، جبميع حقوق اإلنسان

ومن هذه األدوات إزالة العقبات املوجـودة       . ومثة أدوات متعددة متاحة للدول بغية تنفيذ هذه االلتزامات          - ٥٩
ويف هذا الصدد، فإن تدريب موظفي . بفعل القانون وبفعل الواقع أمام التمتع جبميع حقوق اإلنسان على قدم املساواة 

. د يشكل تدبرياً هاماً لضمان احترام الدولة ملبدأ عدم التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس الدين أو املعتقدالدولة ق 
كما أن قيام القطاع اخلاص برصد االمتثال لتشريعات عدم التمييز، وتوفري تعليم عام ذي نوعية جيدة، مها أيضاً من                   

وفضالً عن ذلك، جيب توفري سبل انتصاف قانونيـة         . لتمييز يف اجملتمع  األمور احليوية، فيما يبدو، لتعزيز مبدأ عدم ا       
كما يتعني على الدول أن تفكر يف       . لألفراد بغية السماح هلم بالتماس تعويض عن التمييز القائم على الدين أو املعتقد            

حة إمكانيـة الوصـول إىل      اختاذ تدابري محائية لصاحل بعض اجملموعات من السكان، مبا يف ذلك األقليات الدينية، إلتا             
  .اخلدمات األساسية، مثل الرعاية الطبية أو التعليم لألشخاص الذين ال ميلكون الوسائل الكافية
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وبغية اختاذ تدابري مناسبة لتصحيح أوجه الالمساواة املستمرة والفوارق الدينية فيما يتعلـق جبميـع                 - ٦٠
ات مفصلة وبالتشجيع على إجراء دراسات حتليليـة        حقوق اإلنسان، توصي املقررة اخلاصة الدول جبمع بيان       

إال أهنا حتـذّر مـن      . متعمقة تتعلق باألوضاع االقتصادية االجتماعية للطوائف الدينية أو اجملتمعات العقائدية         
استخدام هذه البيانات بشكل غري صحيح قد يؤدي إىل زيادة جتميع السكان يف فئات مصطنعة وإىل زيـادة                  

  .يادة تعصبه يف النهايةاستقطاب اجملتمع وز

  وبالتـايل، ينبغـي    . إن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية ومترابطة ومتشابكة وال ميكن جتزئتها             - ٦١
أال يكون هناك اختالف يف النهج بني التمييز الذي يؤثر على التمتع باحلقوق املدنية والسياسية مـن جهـة،                 

وكما أكدت عليه . صادية واالجتماعية والثقافية، من جهة أخرىوالتمييز الذي يؤثر على التمتع باحلقوق االقت
من جديد تعليقات عامة متعددة أبدهتا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن مبدأ عدم 

فية ال خيضع يف التمتع باحلقوق املكفولة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاالتمييز 
فهو مبدأ ينطبق فوراً وبالكامل على مجيع احلقوق الـيت  . لقاعدة اإلعمال التدرجيي للحقوق أو لتوافر املوارد     

  .يكفلها العهد ويشمل مجيع أسس التمييز احملظورة على املستوى الدويل

 واالجتماعيـة   إن دخول الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            - ٦٢
والثقافية الذي اعتمدته مؤخراً اجلمعية العامة، حيز النفاذ، من شأنه أن ميكّن األشخاص الذين يعانون مـن                 
انتهاكات حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن يلتمسوا سبالً لالنتصاف وأن ُيسائلوا املسؤولني عن             

اً خاصاً من املكلفني بواليات، يف بيان صحفي مشترك صادر يف  مقرر٣٥وقد أعربت املقررة اخلاصة و. أفعاهلم
، عن أملهم اخلالص يف أن يستخدم جمتمع حقوق اإلنـسان اآلراء الـيت              ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠

اعتمدهتا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار إجراءات الربوتوكول االختيـاري             
لدول يف اختاذ تدابري ملموسة إلعمال احلقوق للجميع وإيصاهلا إىل أكثر الفئات هتميشاً وحرمانـاً،               ملساعدة ا 

وترى املقررة اخلاصة أن من شأن تعزيز إعمال . وهي الفئات اليت على األرجح ُتنتهك حقوقها أكثر من غريها
  .تعزيز التسامح الديين ومنع التمييزاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن يسهم يف هناية األمر يف 

_ _ _ _ _  

  


