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  جملس حقوق اإلنسان
  العاشرة الدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  الثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية و

، *، بولنـدا  *، بلغاريـا  *، بلجيكا *، إيطاليا، الربتغال  *، أملانيا، آيرلندا  *، إستونيا *إسبانيا
، *، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسويد      *، رومانيا *، الدامنرك *، اجلمهورية التشيكية  *بريو

، *، لكـسمربغ  *ندا، التفيا ، ك *، كرواتيا *، قربص *، فرنسا، فنلندا  *سويسرا، غواتيماال 
  ،اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الــشمالية، *، مالطــة*ليتوانيــا

  مشروع قرار*: ، هولندا، اليونان*هنغاريا، *نيوزيلندا، *               النمسا

  الدين أو املعتقد وتأثريه على التمتعأساس التمييز القائم على  /...١٠
  دية واالجتماعية والثقافيةباحلقوق االقتصا    

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي أصدرت اجلمعية    ١٩٨١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ املؤرخ   ٣٦/٥٥ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
  العامة مبوجبه اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،

 من اإلعالن ١٨ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة ١٨ إىل املادة يضاًوإذ يشري أ
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ) ٢(٢العاملي حلقوق اإلنسان، وإىل املادة      

  واألحكام األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،

  

  ـــــــــــــــ

  . غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنساندول  *
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 والقرارات املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني ٦/٣٧إىل قراره وإذ يشري كذلك   
  جلنة حقوق اإلنسان، اعتمدهتا اجلمعية العامة وعلى أساس الدين أو املعتقد اليت 

ربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق   اعتماد اجلمعية العامة مؤخراً الوإذ يالحظ باهتمام    
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطـة ويعـزز         هي   أن مجيع حقوق اإلنسان      من جديد وإذ يؤكد     
  بعضاً،  بعضها

قوية لتعزيز ومحاية احلق يف     أن من الضروري بذل املزيد من اجلهود املكثّفة وال        ب وإذ يعتقد اعتقاداً راسخاً     
الدين أو املعتقد، والقضاء على مجيع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة علـى             والوجدان و حرية الفكر   

كر أيضاً يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما       أساس الدين أو املعتقد، كما ذُ     
  يتصل بذلك من تعصب،

 الوطين بني مجاعات دينية خمتلفة العقائد رمبا يشكّل الصعيد أن التمييز الرمسي أو القانوين على ذ يالحظوإ
  متييزاً وقد ميس بالتمتع حبرية الدين أو املعتقد،

 أن األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات دينية كثرياً ما يتعرضون بصفة خاصة للتمييز علـى            وإدراكاً منه 
ملعتقد فيما يتعلق بتمتعهم جبميع حقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية، مبا يف ذلك حقـوقهم              أساس الدين أو ا   

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد وكذلك انتـهاكات              يدين  - ١
  حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد؛

الدين ينطبق بالتساوي على الناس كافة بصرف النظر   والوجدان  وأن احلق يف حرية الفكر       يؤكد  - ٢
  عن دياناهتم أو معتقداهتم ودون أي متييز فيما يتعلق بتمتعهم حبماية القانون على قدم املساواة؛

 الذي  )A/HRC/10/8 (املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد       بالتقرير الذي قدمته     يرحب  - ٣
التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد وتأثريه على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،              يتناول  
   الدول على النظر يف تنفيذ التوصيات الواردة فيه؛ويشجع

كثرياً ما يكون له تأثري سليب على التمتع على أن التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد  يؤكد  - ٤
األشـخاص  سيما فيما يتعلق بأفراد األقليات الدينية وغريهم من          باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال    

  ضعف؛الذين يعانون من حاالت 
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  :يلي  الدول على القيام مباحيث  - ٥

 بأعلى  م، والعمل، ومستوى معيشة الئق، والتمتع      باحلق يف التعلي   ،ضمان متتع كل فرد، يف مجلة أمور      ) أ(
  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملشاركة يف احلياة الثقافية دون متييز قائم على أساس الدين أو املعتقد؛

كفالة عدم تعرض أي شخص للتمييز على أساس دينه أو معتقده، وبوجه خاص فيمـا يتعلـق                  )ب(
   أمور، على املساعدة اإلنسانية أو املزايا االجتماعية أو اخلدمة العامة؛حبصوله يف بلده، يف مجلة

 من حيث متتعـه بـاحلقوق االقتـصادية         ،ضمان عدم تأثر أي شخص بسبب دينه أو معتقده          )ج(
قوق األحكام القانونية املتعلقة حب    وأواالجتماعية والثقافية، بالقوانني التمييزية املتعلقة باملسكن أو حيازة األراضي          

  إساءة استخدام مصادرة املمتلكات أو بأي ممارسات متييزية أخرى؛ وأاإلرث 

على أساس  اختاذ التدابري الضرورية، وفقاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل، ملكافحة التمييز القائم              )د(
ة وغريهـم مـن     سيما ضد أفراد األقليات الديني     فاعلة من غري الدول، وال     جهاتن أو املعتقد الذي متارسه      الدي

  األشخاص الذين يعانون من حاالت ضعف؛

 اليت تؤثر ، على أساس دينها أو معتقدها،توجيه اهتمام خاص إىل املمارسات التمييزية ضد املرأة   )ه(
  سلباً على متتعها حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

وفقاً لقانون حقوق اإلنسان    ،  سبة منا ضمان أن تتاح لألفراد سبل انتصاف قانونية وسبل أخرى          )و(
 عن التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد الذي يؤثر على متتعهم حبقـوقهم               جربلتمكينهم من طلب    الدويل  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

شجيع التفاهم ، بتعزيز وتواحلوار بني األديان  التعليم  مجيع الوسائل املتاحة، مبا يف ذلك       القيام، عن طريق      )ز(
، وبذل مجيع اجلهود املالئمة لتـشجيع   والتسامح الديينوالتسامح واالحترام يف مجيع املسائل املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد     

  ؛ واالحترامتعزيز التفاهم املتبادل والتسامحباإلضافة إىل األخصائيني االجتماعيني، على  ،العاملني يف جمال التدريس

املتواصلة اليت تبذهلا مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع، مبا يف ذلك املنظمات غـري     باجلهود   رحبي  - ٦
احلكومية واهليئات واجملموعات القائمة على أساس الدين أو املعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ اإلعالن املتعلق بالقضاء                

شجع كذلك  ي تلك اجلهود، و   عشجوي ،على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد          
ما تقوم به هذه اجلهات الفاعلة من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو املعتقد وتسليط الضوء علـى حـاالت                     

  التعصب الديين والتمييز واالضطهاد؛

   يف دورته الثالثة عشرة؛ إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقريرها السنوي املقبل إىل اجمللسيطلب  - ٧

اء مسألة القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أسـاس الـدين أو                إبق يقرر  - ٨
  .املعتقد موضع نظره يف إطار البند نفسه من جدول األعمال

 -  -  -  -  -  


