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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالثالثةالدورة 

   من جدول األعمال٩البند 
  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

  عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج : من تعصب

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تنفيذ قـرار               
  "مناهضة تشويه صورة األديان"املعنون  ١٠/٢٢جملس حقوق اإلنسان 

  موجز    
، ١٠/٢٢طلب جملس حقوق اإلنسان إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، يف قراره               

 مبا يف ذلك عن احتمال وجود ترابط بني تشويه          ،ذا القرار أن تقدم تقريراً إىل اجمللس عن تنفيذ ه       
  . صورة األديان والزيادة املفاجئة يف التحريض والتعصب والكراهية يف أحناء كثرية من العامل

 املتخـذة   يقدم معلومات عن التدابري   هو  و .بطلب اجمللس هذا  وهذا التقرير مقدم عمالً       
 والوصم، والقوالب النمطيـة الـيت       ،يزية، والتنميط للتصدي ألعمال العنف، واملمارسات التمي    

 أماكن العبادة أو القيم الروحيـة،    قدسية تنتقص من الفرد وتستند إىل الدين أو املعتقد، وانتهاك        
مظاهر انعدام التسامح الـديين،      و واستهداف الرموز الدينية، والتحريض على الكراهية الدينية،      

  .امية اإلسالم ومعاداة السكرهيف ذلك  مبا
وفضالً عـن   .  اإلقليمية تويتضمن التقرير معلومات قدمتها الدول األطراف واملنظما        

 ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز  ٣١ذلك، يستويف التقرير املعلومات الواردة يف تقرير األمني العام املؤرخ           
الل من خ )١(املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني عن مناهضة تشويه صورة األديان

تقدمي معلومات عن أحدث التطورات اليت وقعت على مستوى هيئـات معاهـدات حقـوق               
  . واإلجراءات اخلاصة واألمم املتحدة،اإلنسان

  
__________ 

)١( A/64/209. 

 
 A/HRC/13/57  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

11 January 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/13/57 

GE.10-10221 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٧- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أوالً  
  ٥  ٤٥- ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدول األعضاء  -  ثانياً  
  ١٤  ٥٧-٤٦  .........................................................املنظمات اإلقليمية  - ثالثاً  
  ١٧  ٦٨- ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتحدةاألمم   -  رابعاً  
  ٢٠  ٧٦-٦٩  ...........................اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان  - خامساً  
  ٢٢  ٨٣-٧٧  .........................................قوق اإلنسانحلجراءات اخلاصة اإل  - سادساً  

  ٢٤  ٨٥-٨٤  .........................................................املالحظات اخلتامية  - سابعاً  



A/HRC/13/57 

3 GE.10-10221 

  مقدمة  - والًأ
 ١٠/٢٢يف قـراره  ) "بـاجمللس  "يلياملشار إليه فيما   (أعرب جملس حقوق اإلنسان       -١

 بشأن مناهضة تشويه صورة األديان، عن قلق بالغ إزاء إظهار ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦املؤرخ  
.  وإزاء مظاهر التعصب والتمييز يف مسائل الـدين أو املعتقـد           يف صور منطية سلبية   األديان  

وأعرب اجمللس عن استيائه الشديد إزاء مجيع أعمال العنف والتحريض على القيام هبا ضـد               
أساس دينهم أو معتقداهتم، وإزاء توجيه هذه األفعال ضد أعماهلم التجاريـة            أشخاص على   

وممتلكاهتم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادهتم، وكذلك استهداف املواقع املقدسة والرمـوز           
كما أعرب اجمللس عن قلق شديد إزاء ربط .  وللشخصيات املوقرة لديها الدينية جلميع األديان  

التنميط اإلثين والديين لألقليات املسلمة يف      إزاء   و ، وخاطئة متكررةرة  اإلسالم باإلرهاب بصو  
   . املأساوية، ووصم األقليات املسلمة٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١أعقاب أحداث 

إىل مفوضة األمم املتحدة السامية      ، طلب اجمللس  ١٠/٢٢ من القرار    ١٩ويف الفقرة     -٢
الثانية عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف         حلقوق اإلنسان أن تقدِّم إىل اجمللس يف دورته         

ذلك عن الترابط احملتمل بني تشويه صورة األديان وتزايد التحريض والتعصب والكراهية يف              
هلذا الطلب أُرسلت مفوضية األمم املتحدة السامية مذكرات        اً  وتنفيذ. أحناء عديدة من العامل   

املتحدة واملنظمات اإلقليمية للحـصول علـى       شفوية إىل الدول األعضاء، وكيانات األمم       
ورجت املفوضة  . معلومات عن التدابري واألنشطة املضطلع هبا ملكافحة تشويه صورة األديان         

ـ / متـوز  ٩السامية حلقوق اإلنسان يف مذكرة أرسلتها األمانة يف           الـدول   ،)٢(٢٠٠٩ هيولي
 ، دورته الثالثـة عـشرة     إرجاء موعد تقدمي تقريرها إىل جملس حقوق اإلنسان حىت         األعضاء

ووفقاً لذلك، فإن التقرير احلايل . أكرب عدد ممكن من املسامهات حرصاً على أن يشمل التقرير  
   .١٠/٢٢مقدم إىل الدورة الثالثة عشرة للمجلس عمالً بالطلب الوارد يف القرار 

 األمـني إىل   ،٦٣/١٧١ من قرارهـا     ٢٤وباملثل، طلبت اجلمعية العامة، يف الفقرة         -٣
عن تنفيذ هذا القرار املتعلق مبكافحـة       اً  يف دورهتا الرابعة والستني تقرير     إليهاأن يقدم    ،العام

، مبا يف ذلك عن احتمال وجود ترابط بني تشويه صورة األديان والزيادة تشويه صورة األديان
ـ  وذكّر  .  يف أحناء كثرية من العامل     املفاجئة يف التحريض والتعصب والكراهية     ام يف  األمني الع

، باإلطار القانوين الـدويل     )٣(، واملقدم وفقاً هلذا الطلب    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣١تقريره املؤرخ   
، ٦٣/١٧١املعين وركز على تنفيذ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لقرار اجلمعية العامـة              

وكذلك على التطورات على مستوى آليات حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات اليت هلا تأثري             

__________ 

)٢( A/HRC/12/39. 
)٣( A/64/209. 
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لى الظاهرة اليت يصفها القرار وإن كانت ال تتصدى بالضرورة وبصورة مباشرة ملوضـوع              ع
  .تشويه صورة األديان

 يدلّ على تنـوع     ٦٣/١٧١ولوحظ يف تقرير األمني العام أن التصويت على القرار            -٤
 ٢٣الذي اعتمد بأغلبية    (واألمر كذلك بالنسبة لقرار اجمللس      . الدول األعضاء وجهات نظر   

وأشار األعضاء الذين صوتوا ضد     ).  عضواً عن التصويت   ١٣ صوتاً وامتناع    ١١ مقابل   صوتاً
القرار إىل أنه ال ميكن بل ال جيوز اعتبار األديان مواضيع يف القانون الدويل حلقوق اإلنـسان                 

  . ملا يتصوروه من تركيز القرار تركيزاً غالباً على دين واحد أهنم أعربوا عن استياء أو
، فإنه ينبغي ١٠/٢٢لرغم من أن نطاق التقرير احلايل يقتصر على قرار اجمللس   وعلى ا   -٥

األمني العام، واإلجـراءات   و كل من املفوضة السامية،سابقة أعدهاتوجيه االنتباه إىل تقارير    
تحريض على الكراهية العنصرية وال ،)٤(، عن مكافحة تشويه صورة األديانذات الصلةاخلاصة 
وحقوق اإلنـسان ومكافحـة      ،)٧(ومحاية األقليات ،  )٦(تعزيز التسامح  و ،)٥(العنف و والدينية
وهـذه  . )١٠(والقضاء على التعصب الـديين     ،)٩(واحلوار بني الثقافات واألديان    ،)٨(اإلرهاب
 سياقاً إضافياً وخلفيـة     توفر اليت مت إعدادها استجابة لطلب اجمللس واجلمعية العامة،          ،التقارير

فمثالً، أكدت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف التقرير الذي قدمتـه       . مفيدة للتقرير احلايل  
ه كثرياً ما كانت    أن للجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي،       الثالثةالدورة املوضوعية   إىل  

 والعنيف واملتكرر، نتيجة للمواقف املبنية على       االعتسايفللنقد   هدفاً مجاعات األقليات الدينية  
   .)١١( مما أدى إىل تفاقم التمييز ضد هذه اجلماعات،ية متأصلةقوالب منط

مجعـت فيهـا    وأجرهتا املفوضة الـسامية     اليت  دراسة  الكما أشري بوجه خاص إىل        -٦
تقرير إىل  و )١٢(وازدرائها هبا تتعلق بتشويه صورة األديان        قضائية معموالً  اًتشريعات وأحكام 

 ،)١٣( األديان  بشأن مكافحة تشويه صورة    ٧/١٩رار  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عمالً بالق     
قدمتها الدول   املعلومات اليت األخري  ن مجع التقرير    أوبعد  . التاسعةاملقدمني إىل اجمللس يف دورته      

إزاء تنـامي     أن معظم الردود عكست القلـق      خلص إىل واملنظمات اإلقليمية وغري احلكومية،     
__________ 

 .A/HRC/9/12; A/HRC/12/38املرجع نفسه؛  )٤(
)٥( A/HRC/2/3; A/HRC/10/31/Add.3. 
)٦( A/HRC/12/36. 
)٧( A/HRC/10/38. 
)٨( A/HRC/4/26; A/HRC/8/13; A/HRC/6/17; A/64/186; A/HRC/12/22. 
)٩( A/64/325. 
)١٠( A/HRC/6/5 ؛A/64/159. 
)١١( A/CONF.211/PC.4/5 ٣، الفقرة. 
)١٢( A/HRC/9/25. 
)١٣( A/HRC/9/7. 
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 السياسية، وإزاء   اخلطبدين يف وسائط اإلعالم ويف      االجتاه املتمثل يف عرض صورة سلبية عن ال       
  .)١٤(السياسات واملمارسات اليت يبدو أهنا تستهدف أناساً بعينهم بسبب ديانتهم

مقدمة من الدول واملنظمات اإلقليمية واألمـم        )١٥(يتضمن التقرير احلايل معلومات   و  -٧
تـشويه صـورة    فحة   عن مكا  ١٠/٢٢ متنوعة موصوفة يف قرار اجمللس       عناصراملتحدة عن   

 ٣١وفضالً عن ذلك، فإن التقرير يقدم معلومات حمدثة لتقرير األمني العام املـؤرخ              . األديان
 املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني عن مكافحـة تـشويه      ٢٠٠٩يوليه  /متوز

ى من خالل تقدمي معلومات عن آخر التطورات اليت حدثت على مـستو            )١٦(صورة األديان 
  . هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة

  الدول األعضاء  -ثانياً    

  اجلزائر    
  ]بالفرنسية: األصل[  

صلة وعن الصكوك الدولية    الدستورية ذات   الحكام  األقدمت اجلزائر معلومات عن       -٨
رين حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها واليت تطبق مباشرة وميكن للمواطنني والعمال املهـاج            

 يرسي شروطاً ملمارسـة     ٠٦/٠٣ يف جمال التشريع الوطين، أن املرسوم        ،لوحظ و .التذرع هبا 
ويكفل املرسوم حرية الدين، وكذلك التسامح واالحترام فيما بني . يدين اإلسالمالأديان غري  

  .اإلسالميةخمتلف األديان ومحاية الدولة للمنظمات الدينية غري 
على دفع غرامة   بمن قانون العقوبات بعقوبة السجن أو        ٢٩٨املادة  مبوجب  عاقب  يو  -٩

شخص أو أكثر ينتمي إىل جمموعة إثنية أو فلسفية أو إىل ضد سب ال أو ارتكاب جرم التشهري
 شريطة أن يكون هذا التشهري بغرض التحريض على الكراهية فيما بني املـواطنني أو    ،دين ما 
أمـاكن  إحلاق الضرر ب  بعمل غرضه   عاً  طوكما يعاقب القانون كل شخص يقوم       . املقيمني،
  ثالثاً ١٦٠دفع غرامة، وفقاً للمادة     ب، بعقوبة احلرمان من احلرية و      تدنيسها وأتدمريها   وأالعبادة  

ويعاقب القانون كل من يرتكب أي جرم حبق النيب صـلى اهللا عليـه              . من قانون العقوبات  
من وسائل اإلعالم، بالـسجن     وسلم أو حيط من قيمة اإلسالم وتعاليمه، بأي وسيلة كانت           

ينص القانون على عقوبـة     كما  . ملدة تتراوح بني ثالث ومخس سنوات وكذلك بدفع غرامة        
  .السجن ودفع غرامة يف حال تدنيس املقابر

__________ 

)١٤( A/HRC/9/7 ٦٤، الفقرة. 
 . لإلطالع عليهاة للردود متاحة يف األمانةالنصوص األصلي )١٥(
)١٦( A/64/209. 
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 املتعلق باحلق يف اإلعـالم الـذي        ٠٧-٩٠كما قدمت اجلزائر تقريراً عن املرسوم         -١٠
 عن نشر رسائل تـنم عـن العنـصرية أو           متناعبااليفرض التزاماً على املراسلني الصحفيني      

 مـن   ٧٧وتنص املادة   . التعصب أو العنف، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة          
. السجن لكل من يشتم اإلسالم أو غريه من األديان السماوية         على  املرسوم على دفع غرامة و    

 ملؤسسات اإلعـالم الـيت       احملاكم سلطة إصدار أمر بإغالق مؤقت أو هنائي        ٩٩ومتنح املادة   
  . تتصرف بشكل خيالف املرسوم

  غواتيماال    
  ]باإلسبانية: األصل[  

 الروحية للسكان األصليني يف غواتيماال قد       الشعائرقدمت غواتيماال تقريراً يفيد بأن        -١١
 مـن   أساسياً فإن حرية الدين تشكل عنصراً       ، أما اآلن  .ُحظرت أو أزدريت على مر التاريخ     

يف األخذ بثقافة السالم وإنشاء دولة متعـددة الثقافـات          املتمثلة  البلد  لرؤية  كونة  العناصر امل 
تلقت املؤسسة الوطنيـة     ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ويف الفترة املمتدة بني عامي      . واإلثنيات واللغات 

ة للسكان األصليني، واهتامهم علق بالتنميط السليب للقيم الروحي شكوى تت١٧حلقوق اإلنسان 
  .ترام أماكن ورموز العبادةبالسحر وعدم اح

وقد اعتمدت غواتيماال عدداً من السياسات العامة والربامج والتـدابري الدسـتورية              -١٢
وقد اعترف اتفاق السالم بشأن هويـة       . والتشريعية واملؤسسية لضمان حرية الدين واملعتقد     

وحية لشعب  أمهية القيم الر  ب الذي وقعت عليه حكومة غواتيماال،       ،وحقوق الشعوب األصلية  
 من قانون العقوبات، اليت اعتمدت تنفيـذاً        اً مكرر ٢٠٢كما جترم املادة    .  وخبصوصيتها مايا

ـ إلعالن وبرنامج عمل ديربان، التمييز، مبا يف ذلك التمييز القائم على الدين، و             نص علـى   ت
  .عقوبات تتراوح بني دفع غرامة والسجن لفترة تتراوح بني سنة وثالث سنوات

واتيماال عن أن الكاثوليك والربوتستانت واليهود وأتباع القيم الروحيـة          وأبلغت غ   -١٣
كما أنشأت غواتيماال جلنة رئاسية معنيـة       . لشعب مايا يشتركون يف حوار فيما بني األديان       

 يف غواتيماال، تسعى إىل مكافحة العنصرية الثقافية        ة األصلي الشعوببالتمييز والعنصرية ضد    
ية واملمارسات التمييزية من خالل تنظيم محالت إعالميـة ومراقبـة           والقوالب النمطية السلب  

 التغـرض مكافحة  "، وجهت محلة إلعالم اجلمهور رسالة       ٢٠٠٨ويف عام   . وسائل اإلعالم 
والشعائر  اهلوية، مبا يف ذلك اللغة واللباس        مظاهرودعت إىل قبول مجيع     " واالحتفال بالتنوع 

 وحـىت   ٢٠٠٦من عـام     ،نظمت اللجنة الرئاسية أيضاً   و.  والتقاليد الدينية والثقافية   الروحية
وقد تصدت حلقات العمل هذه ملواضـيع       . الرأي، حلقات عمل لصاحل صانعي      ٢٠٠٩ عام

بالـشعوب األصـلية،    التحيز الديين واحتقار الغري بوجه عام، واخلطاب العنصري املتعلـق           
  . الروحية بصفة خاصةومعتقداهتا، وقيمها
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قافة والرياضة يف غواتيماال على تعزيز ثقافة السالم واحترام التنـوع،           وتعمل وزارة الث    -١٤
، فإهنا تستهل براجمها الثقافية بصالة من أجل السالم         وبصورة منوذجية . يف ذلك التنوع الديين    مبا

 املوجودة يف املناطق    املقدسةكما أن الوزارة تبث الوعي فيما يتعلق باملواقع         .  ديين زعيميقوم هبا   
وأخرياً وليس آخراً، فإن الوزارة تعمل      . لضمان صوهنا مجاعات الشعوب األصلية    قيم فيها   اليت ت 

  .  وممارساتهشعب مايال املعتقدات الروحيةمع املدارس العامة واخلاصة لتثقيف الطالب بشأن 

  نكازاخستا    
  ]باإلنكليزية: األصل[  

الـديانات  لى مفترق طـرق      ع تارخيياً تقريراً يفيد بأهنا بلد يقع       نقدمت كازاخستا   -١٥
 قومية وجمموعة   ١٣٠ وطائفة وكذلك    ة ديان ٤٠وأبلغت عن وجود    . والثقافات واحلضارات 

 للمـسلمني  اليت تكفل احلريـة الدينيـة        نبسالم يف كازاخستا  جنباً إىل جنب    إثنية، تعيش   
  .واملسيحيني واليهود

، ١٩٩٢ الدينية يف عـام  حرية املعتقد واملنظمات  بشأن  ويفيد التقرير باعتماد قانون       -١٦
 إجراء إضافات وتعـديالت     ،، حالياً ويناقش الربملان . عمالً باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان    

وقد نظم جملس احلكومة املعين بالعالقات مع االحتادات الدينيـة، علـى            . على هذا القانون  
ديـان والتـسامح    الصعيد الوطين أيضاً، اجتماعات موائد مستديرة بشأن احلوار فيما بني األ          

وقد عملت اللجنة املعنية بالشؤون الدينية التابعة لـوزارة العـدل يف كازاخـستان،      . الديين
وكذلك مكتب أمني املظامل، بالتعاون مع منظمات غري حكومية وجمموعات دينية، إلجيـاد             

  .حل للرتاعات بني املنظمات الدينية غري التقليدية والسلطات احمللية
خستان بأهنا استضافت ثالثة مـؤمترات لزعمـاء األديـان العامليـة            وأفادت كازا   -١٧

كما شرعت يف تنظيم حمفل منظمة األمن       . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣والتقليدية، يف األعوام    
. ٢٠٠٦والتعاون يف أوروبا بشأن التفاهم فيما بني األديان واألعراق والثقافـات يف عـام               

بـني   وحتسني العالقات    يةرية الدين احلمان   لض اً برناجم ٢٠٠٧واعتمدت كازاخستان يف عام     
ويف إطار هذا الربنامج، نظمت مؤمترات دولية عـن التـشريعات الدينيـة         .  واألديان الدولة

ودعت كازاخستان أيضاً بنشاط األمـم املتحـدة إىل أن تعلـن            . ومكافحة التطرف الديين  
  . عاماً دولياً لتقارب الثقافات٢٠١٠ عام

  باكستان    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  

قدمت باكستان يف تقريرها استعراضاً عاماً لألحداث العاملية اليت تؤثر على املسلمني              -١٨
كره اإلسالم كظاهرة تتزايد بسرعة، واملبادئ األساسية اليت تنظم عالقة اإلسالم           ليف العامل، و  

  . باملسيحية واليهودية وتركيز اإلسالم على السالم واحلوار
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على  من دستور باكستان تنص على أن الدولة ال تشجع           ٣٣املادة  كما أفادت بأن      -١٩
. إقليمية فيما بني مواطنيها  ضيقة األفق أو عرقية أو قبلية أو علمانية أو           قيام أشكال من التحيز   

 من قانون العقوبات الباكستاين تشويه صـورة األديـان،          ٢٩٨ إىل   ٢٩٥وتعاجل املواد من    
يف أعمال ختريب   : امة أو كليهما يف حال القيام مبا يلي       وتنص على عقوبة السجن أو دفع غر      

 دينٍ ما، وأفعال متعمدة وكيدية ترمـي إىل اإلسـاءة إىل املـشاعر              إهانةأماكن العبادة بنية    
 أماكن العبادة انتهاك حرمةاملعتقدات الدينية، وعرقلة سري الطقوس أو التجمعات الدينية، و      أو
  . املشاعر الدينيةاإلساءة إىلات اليت تستهدف عن عمد  واخلطب أو التصرف،أماكن الدفن أو
وعلى صعيد املقاطعات، أفيد بأن حكومات املقاطعات يف باكستان قد أنشأت جلاناً              -٢٠

 جملموعـات األقليـات     ميثلها زعماء دينيـون    -قطاعية لتحقيق االنسجام فيما بني األديان       
تعقد هذه اللجان اجتماعات شهرية     و.  هبدف مكافحة مصادر التحيز    -وجمموعات األغلبية   

والعمـل علـى    أو فصلية ملراجعة األوضاع يف املقاطعة، فيما يتعلق بأمن األقليات ورفاهها،            
  . االنسجام بني األديان وتعزيز حتسني التفاهم بني جمموعات األغلبية وجمموعات األقلياتحتقيق

  قطر    
  ]بالعربية: األصل[  

نشطة تشريعية ومؤسسية وأنشطة بث الوعي لتعزيـز        أفادت قطر بأهنا اضطلعت بأ      -٢١
 صورة األديان كجزء من جهودها الرامية إىل تعزيز         تشويهومحاية احلريات الدينية ومكافحة     

 من الدستور القطـري التمييـز       ٣٥ و ٣٤و ١٩ و ١٨املواد  حتظر  و. ومحاية حقوق اإلنسان  
 من الدسـتور حريـة      ٥٠ادة  كما تكفل امل  . أسس اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين        على

  .العبادة للجميع
 من قانون العقوبات يف قطر تنص علـى أن يعاقـب            ٢٥٦أن املادة   بويفيد التقرير     -٢٢

ختريـب أو تكـسري    : األفعال التاليـة  باحلبس مدة ال تتجاوز سبع سنوات كل من ارتكب          
حـد   أل ئر دينيـة  معدة إلقامة شعا  أو شيء من حمتوياهتا إن كانت       إتالف أو تدنيس مباٍن      أو

األديان السماوية املصونة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، أو التطاول على أحـد األنبيـاء              
 من قانون   ٢٦٣وتنص املادة   . طريقة أخرى الكتابة، أو الرسم، أو اإلمياء، أو بأّي         باللفظ أو 

زيد عن ألـف    ال ت اليت  غرامة  باليعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة، و      "  اآليت العقوبات على 
باع، أو عرض للبيع أو التداول،      صنع أو   ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من أنتج أو          

أو بضائع أو مطبوعات، أو أشرطة حتمل رسـوماً، أو شـعارات            حاز منتجات   أو أحرز أو    
 إىل الـدين اإلسـالمي أو   يـسيء شيء آخر إشارات، أو أي كلمات أو رموزاً، أو أي    أو

ـ   أيضاً وأفادت قطر . "، أو أعلن عنها    وفقاً للشريعة اإلسالمية   املصونةاوية  األديان السم  أن ب
عاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة، وبالغرامـة        ي" من نفس القانون تنص على أن        ٢٦٦املادة  
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مكان انتهك حرمة   العقوبتني، كل من      هاتني بإحدىأو  اليت ال تزيد على مخسة آالف ريال،        
  .معد لدفن املوتى

 الدوليـة هبـدف     واملنتدياتتنظيم عدد من املؤمترات      دأبت على    أهنابوأفادت قطر     -٢٣
ومنتدى أمريكا والعامل اإلسـالمي،     . تعزيز التسامح الديين ومكافحة التشهري بصورة األديان      

 لتـذليل ، جيمع بني خنبة من علماء الدين ورجال السياسة          ٢٠٠٤الذي ينظم سنوياً منذ عام      
، نظمت قطـر    ٢٠٠٣ومنذ عام   .  اإلسالمي والواليات املتحدة األمريكية    العقبات بني العامل  

ذلك، أنشأ مركز الدوحة الدويل حلـوار       لونتيجة  . أيضاً مؤمترات سنوية للحوار بني األديان     
  .، لتعزيز ثقافة احلوار والتعايش السلمي بني اإلنسانية مجعاء٢٠٠٨األديان، يف عام 

مل حالياً على إنشاء جلنة دولية دائمة من أجل التعامل          أهنا تع بكما أفادت دولة قطر       -٢٤
 الدولـة علـى   وقعت، ٢٠٠٥ويف عام . مع القضايا الدينية املختلفة للجماعات غري املسلمة 

الوزراء أول كنيسة مسيحية أطلـق      جملس  وافتتح نائب رئيس    .  كنائس ستاتفاقات إلنشاء   
  ".كنيسة العذراء مرمي"اسم عليها 

  ربياص    
  ] باإلنكليزية:األصل[

مكافحة التمييـز   ضد  ضمانات قانونية   عما يتوفر لديها من     قدمت صربيا معلومات      -٢٥
وذكـرت  .  من الدستور  ٤٩ و ٤٣ و ٢١املعتقد، وال سيما املواد      القائم على أساس الدين أو    

 الرقابة، فإنه جيوز ألي حمكمة      ٥٠ من املادة    ٣حيظر يف الفقرة     الدستور   ه على الرغم من أن    أن
تصة أن متنع نشر املعلومات عندما يكون ذلك ضرورياً للحيلولة دون الدعوة إىل الكراهية              خم

  . على التمييز أو العداء أو العنف العرقية أو اإلثنية أو الدينية اليت حترض
ولوحظ أن عدداً من القوانني الوطنية املعنية تتضمن أحكاماً تكفل حريـة الـدين                -٢٦

  علـى   من قـانون العقوبـات     ١٣١وتعاقب املادة   . ى أساس الدين  وحتظر التمييز القائم عل   
 من  ٣٨٣التعصب الديين بدفع غرامة أو بالسجن ملدة ال تتجاوز سنة واحدة، وتعاقب املادة              

قانون العقوبات على تدمري املرافق أو املؤسسات الدينية وقت احلرب أو الـرتاع املـسلح،               
  .سنة ١٥ و سنوات٥بعقوبة السجن ملدة تتراوح بني 

 منه نشر   ٣٨ حتظر املادة    الذيكما أشارت صربيا إىل قانوهنا املتعلق باإلعالم العام،           -٢٧
األفكار واآلراء اليت حترض على التمييز والكراهية أو العنف ضد أي فرد أو جمموعـة مـن                 

وقد أنشأ قانون اإلذاعة وكالة مـستقلة       ). من بني أسس أخرى   (األفراد باالستناد إىل الدين     
. يئة إذاعة اجلمهورية، وذلك للكشف عن أي معلومة من هذا القبيل واختاذ التدابري املناسبة             هل

وباإلضافة إىل ذلك، فإن قانون الدعاية حيظر التحريض املباشر وغري املباشر على التمييز على              
  .أساس الدين
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.  من األمور اهلامة، مثل التثقيف الديين والربامج الثقافية،تعترب صربيا التدابري الوقائية   و  -٢٨
لثقافـة  وا من الدستور على أنه ينبغي يف جمـال التعلـيم            ٨١املادة  تنص  ويف هذا السياق،    

 بغـض   ،لروح التسامح، وللحوار فيما بني الثقافات، ولالحترام املتبـادل        الترويج  واإلعالم،  
صب الديين، أُنشئت يف    وبغية منع التع  . النظر عن اهلوية اإلثنية أو الثقافية أو اللغوية أو الدينية         

 ممثلني عـن مجيـع   اليت تضم جلنة التثقيف الديين يف املدارس االبتدائية والثانوية،      ٢٠٠٤ عام
واقترحت هذه اللجنة كتباً مدرسية     . الكنائس والطوائف الدينية، إىل جانب خرباء يف التعليم       

  .لتدريس املسيحية واليهودية واإلسالم
 مؤمترات وجتمعات لتعزيز احلوار فيمـا    نظمتيا بأهنا    أفادت صرب  ،على نطاق أعم  و  -٢٩

وفضالً عن ذلك، مّولت احلكومة حبوثاً تسعى إىل        . بني األديان والقضاء على التعصب الديين     
، وكذلك إصدار مطبوعات تـسهم يف  التوحيديةالكشف عن أوجه التشابه فيما بني األديان    
  .حتسني فهم مجيع الطوائف الدينية يف البالد

  نغافورةس    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 فيما بني   االنسجامأوضحت سنغافورة يف تقريرها النهج الذي تتبعه لتعزيز عالقات            -٣٠
مكرس يف الدستور، وهو ومبدأ اجلدارة .  األديان يف سنغافورةةاألديان ومكافحة تشويه صور

مانية، يعترب الدين بشكل    وضمن سياق الدولة العل   . حيظر التمييز أو التحيز باالستناد إىل الدين      
 يفلهوية الوطنيـة    ل مسة أساسية    أشري إىل أن تعدد األعراق    و.  على اجملتمع  ذا تأثري إجيايب  عام  

ولذلك، فبإمكان كل طائفة من الطوائف الدينية ممارسة معتقداهتا طاملا كان ذلك            . سنغافورة
  .ال ينتهك حقوق وحساسيات اجملموعات األخرى

العرقي التناغم  التدابري التشريعية اليت ُوضعت لضمان      من   عن عدد    وأبلغت سنغافورة   -٣١
، بتمحـيص   ١٩٧٣ويقوم اجمللس الرئاسي حلقوق األقليات، الذي أُنشئ يف عـام           . والديين

ويتـيح قـانون   . التشريعات لضمان أال ُتميز القوانني املقترحة ضد أي جمموعة إثنية أو دينية  
للحكومة خياراً إلصدار أوامر تقييدية وغريها من التدابري         االنسجام بني األديان  احلفاظ على   

. حيرضون على إشعال نار الكراهية فيما بني اجملتمعات اإلثنيـة والدينيـة           الذين  فراد  األإزاء  
 يف اجلرائم يـؤدي إىل فـرض   اً مشددعامالًويعترب القانوين اجلنائي الدوافع العرقية أو الدينية        

أماكن العبادة، وانتهاك حرمة أماكن دفن املوتى بنية        تدنيس  م  كما أنه ُيجرّ  . عقوبات مشددة 
 قانون املطبوعات غري املرغوب فيهـا       وجيّرم. لمشاعر الدينية ل ةاملتعمداإلساءة   دين ما و   إهانة
 فيمـا بـني خمتلـف       العداوةتتسبب يف إثارة مشاعر     قد   أو توزيع أو بيع مطبوعات       إعداد

كمثال يوضح التطبيق   تني أمام احملاكم    عقضيتني مرفو شري إىل   وأُ. اجملموعات العرقية أو الدينية   
  .العملي للقانون
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 معلومات عن خمتلف الربامج الرامية إىل النـهوض         ،وقدمت سنغافورة، يف تقريرها     -٣٢
 احلصص لإلسكان العام والتـدابري اإلجيابيـة        ، مبا يف ذلك خمطط     العرقي والديين  باالنسجام

برنامج مشاركة اجملتمع، الـذي ُشـرع يف تنفيـذه    يعد و. لربملانلضمان متثيل األقليات يف ا  
من اجملتمع يف سـنغافورة،     جامعة  ، مبادرة رئيسية يشترك فيها قادة من عينة         ٢٠٠٦ عام يف

شعبية، وأوساط األعمـال التجاريـة واالحتـادات ووسـائل اإلعـالم            النظمات  امل تشمل
ويف إطار هـذا الربنـامج،      . جملتمعات احمللية  وقادة ا  والزعماء الدينيني التعليمية   واملؤسسات

 العرقي والديين للعمل كقاعدة وطنية للقـادة        باالنسجامأُنشئت اللجنة الوطنية الدائمة املعنية      
الرمسيني والدينيني والقيادة السياسية إلقامة احلوار، وبناء الثقة، وصياغة استراتيجيات لتعزيز           

ومثة عنصر رئيسي آخر من عناصر الربنامج هو إنـشاء          . اجملتمعات احمللية ومشاركتها  تفاعل  
 الزعمـاء  حلقة لبناء الثقة فيما بني األعراق واألديان يف مجيع أحناء سنغافورة مبـشاركة         ٨٤

  .الدينيني احملليني
كما سامهت املؤسسات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين، مثل املنظمـة املتعـددة              -٣٣

وإثر .  الدييناالنسجام االجتماعي والتالحمة لألديان، يف تعزيز األديان، واملنظمة غري احلكومي
اعتماد قانون إدارة الشريعة اإلسالمية، أُنشئ جملس الدين اإلسالمي يف سـنغافورة لتقـدمي              

كما توجد يف سنغافورة جمـالس      . املشورة إىل رئيس اجلمهورية فيما يتعلق بشؤون املسلمني       
  . سينياستشارية للسيخ واهلندو

 الديين نتيجة مشاورات واسعة النطاق مـع مجيـع      املتعلق باالنسجام عالن  اإلجاء  و  -٣٤
يوليه من كل عام، تشجع الدولـة أبنـاء         / متوز ٢١ويف  . األديان الرئيسية واملنظمات اإلثنية   

 الـديين يف أمـاكن      باالنسجامهذا اإلعالن وتنظم أنشطة تتعلق      يف  كري  فسنغافورة على الت  
سنغافورة تدعم بنشاط اجلهود اليت تشترك األديان يف االضطالع هبا على           ولوحظ أن   . العبادة

وقدمت احلكومة يف تقريرها قائمة عن آخر ما نظمته          املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية،   
  .من اجتماعات لتحاور األديان واألنشطة املتعلقة بذلك

  سويسرا    
  ]بالفرنسية: األصل[

 من دستورها الفيدرايل اليت حتظر مجيع أشكال ٨عن املادة قدمت سويسرا معلومات    -٣٥
 من الدستور السويـسري   ١٥وحتمي املادة   . اللغة والدين  و العرق و التمييز القائم على األصل   

 مكرراً من قانون العقوبات قيوداً على حرية التعبري من أجل           ٢٦١وتفرض املادة   . حرية الدين 
املعاقبة على حتريض اجلمهـور علـى الكراهيـة    ى وشرفهم وتنص عل  محاية كرامة اآلخرين    

  .التمييز ضد األفراد أو اجملموعات ألسباب عرقية أو إثنية أو دينية أو
 ودائرة مكافحة العنصرية متول مشاريع ملكافحة العنصرية وعـداء    ٢٠٠١ومنذ عام     -٣٦
 تـسعى إىل     واللجنة الفيدرالية ملكافحة العنصرية    ١٩٩٥ومنذ عام   . مية وكره األجانب  السا
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وأضافت سويسرا أن   . القضاء على العنصرية والكراهية من خالل اختاذ مبادرات لبث الوعي         
املوقع الشبكي للجنة الفيدرالية املعنية مبكافحة العنصرية يتضمن جمموعة من السوابق القانونية            

تناد إىل   الصادرة باالس  األحكام مكرراً، اليت تتضمن ملخصات عن مجيع        ٢٦١املتعلقة باملادة   
  .هذه املادة

 من القانون املدين السويسري األفراد من االعتداء غري املـشروع           ٢٨حتمي املادة   و  -٣٧
وحتمـي  . أنه جمموعة القيم املالزمة لكل إنسان     ب" الشخص" مفهوم   ويفسر. على شخصهم 

  .هذه املادة أيضاً األفراد من التشهري
 األديان شكالً   ة صور ل يف اعتبار تشويه   املتمثفهوم  املوترفض سويسرا، يف تقريرها،       -٣٨

معاصراً من أشكال العنصرية، وتشري إىل أن حقوق اإلنسان جيب أن حتمي األفراد وحـدهم           
كما أعربـت سويـسرا   . للتحريض على الكراهية بصورة كافية   وأن املعايري القائمة تتصدى     

 معاصـراً مـن     شـكالً يعـد    األديان   ة صور اإلقرار بأن مفهوم تشويه   أن  مفاده   رأي نع
 وهو بعـد    ،العنصرية سيغري بفعل الواقع تعريف العنصرية ألنه يضيف إليه بعداً دينياً           أشكال

  .يتضمنه حالياً ال

  أوكرانيا    
  ]بالروسية: األصل[

أن احلكومة تويل األولوية لزيادة التفاهم فيما بني الطوائف الدينية          بأفادت أوكرانيا     -٣٩
وقد أدت االجتماعـات املعقـودة      . ز، نظراً لتنوع السكان فيها    املختلفة والقضاء على التميي   

. بني موظفي الدولة وممثلي املنظمات الدينية إىل وضـع مـشاريع إنـسانية            بصورة منتظمة   
االنسجام أدى جملس الكنائس واملنظمات الدينية جلميع األوكرانيني دوراً هاماً يف تعزيز             كما

  .والتسامح فيما بني املنظمات الدينية
أنه يتم األخذ بتشريعات وطنية تتطابق مع املعايري الدوليـة حلقـوق            بوأفاد التقرير     -٤٠

ومن املتوقع أن يتضمن مشروع القانون أحكامـاً تعـاجل          . اإلنسان، بغية محاية حرية الدين    
 األجانب والعنصرية ومعاداة السامية، والدعوة إليها، وكذلك غريها من ظـواهر  كرهانتشار  

  .مييز القائمني على أساس الدينالتعصب والت

  الواليات املتحدة األمريكية     
  ]باإلنكليزية: األصل[  

أكدت الواليات املتحدة األمريكية، يف تقريرها، أن مفهوم تشويه صورة األديـان              -٤١
يتمشى والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وأنه مفهوم من احملتمل أن تـسيء احلكومـات               ال

  املتحدة  الواليات تساوروفيما  . ق اإلنسان لألقليات الدينية أو للمنشقني     استخدامه لتقييد حقو  
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 فيما يتعلق بالقوالـب     ١٠/٢٢يعرب عنها قرار جملس حقوق اإلنسان         يتالقلق ال مشاعر  نفس  
مثـل هـذه    ومـسامهة    ،النمطية السلبية للمجموعات الدينية وال سيما جمموعات األقليات       

أن فرض قيود على حرية     فإهنا ترى   عدم االحترام والتمييز،     توليد مشاعر القوالب النمطية يف    
  . فضالً عن أنه ال يتصدى على حنو سليم للشواغل الفعلية، غري مقبولأمر هو التعبري
، نفذت وزارة العدل مبادرة باك فالش ملكافحـة         ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١وبعد    -٤٢

 األفراد الـذين    يا اجلنوبية، أو  العنف والتهديدات ضد العرب واملسلمني والسيخ وسكان آس       
 ٣٤ حالة ومت توجيـه  ٧٠٠ومت التحقيق يف أكثر من     . ن لتلك اجملموعات  يعتربون أهنم منتمو  

 إحالة أكثر مـن     علىوساعدت هذه املبادرة الوكاالت احمللية إلنفاذ القانون        . إدانة فيدرالية 
قات اجملتمعية التابعـة    ، عقدت دائرة العال   ٢٠٠١ومنذ عام   .  جنائية إىل احملاكم   ى دعو ١٦٠

 اجتماعاً للمجتمعات احمللية يف مجيع أحنـاء الـبالد للتـصدي            ٢٥٠لوزارة العدل أكثر من     
للقضايا اليت تتناوهلا مبادرة باك فالش وقامت بنشر أخصائيني يف فض املنازعات إىل أكثر من               

ن، و العرب واملسلم   ومدخالت قدمها  مالحظاتباالستناد إىل   مت،  وباملثل،  .  جمتمعاً حملياً  ٥٠
 حلقـات   تنظـيم  آسيا اجلنوبية والشرق األوسط من األمـريكيني،         مجاعاتوالسيخ وأفراد   

. لتدريب العاملني يف وزارة أمن البالد على اكتساب مهارات للتعامل مع خمتلف الثقافـات             
ينيـة،   الداجلماعات فيها   مباكما شجعت الواليات املتحدة اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين،          

 الدينية  اجلماعات وبناء التحالفات مع     ةعلى املشاركة يف احلوار بني األديان واجلهود التثقيفي       
والعمل على   لتعزيز التفاهم فيما بني الطوائف       والزعماء الدينيني على املستويني احمللي والدويل     

  .نشوء نزاعاتمنع 
 الـدين واملعتقـد والتعـبري       حبرية الراسخ   عن إمياهنا  الواليات املتحدة    أعربتكما    -٤٣

 سـائق   مـنح  حلرية الدين،    نتيجة حلمايتها  وزارة العدل،    استطاعتو.  عنها القويودفاعها  
تعديل جدول عمله لكي يتمكن من حـضور صـالة يـوم            احلق يف   ة مسلم   يحافلة مدرس 

لى ، ع التعبريوأكدت حماكم الواليات املتحدة األمريكية، يف إطار محايتها حلرية          . )١٧(اجلمعة
األبيض على غريه من    بتفوق العرق   حق النازيني اجلدد وناكري احملرقة واجملموعات اليت تعتقد         

وأعربت الواليات املتحدة عـن     . )١٨(طبوعاتامل وتوزيع   املسريات العلنية ، يف تنظيم    عراقاأل
التعبري لكون مضمون الكالم     أن قيام احلكومات بفرض رقابة أو حظر على حرية            مفاده رأي
إجيـاد  على   إيديولوجية الكراهية    محلقوالب منطية أو تعصب لن يؤدي إال إىل         ي على   ينطو
وبدالً عن ذلك، تدعو الواليات املتحدة إىل اختاذ إجراءات ملموسة تدعم           .  جديدة وبديلة  سبل

  .التسامح واحلقوق الفردية كأفضل وسيلة ملكافحة اإليديولوجيات اليت تقوم على الكراهية

__________ 

ثلة متاحة على موقـع     على الرغم من أن هذه القضية قد حسمت خارج احملكمة، هناك أمثلة عن قضايا مما               )١٧(
 .http://www.firstfreedom.gov: مشروع احلرية األول

 .(S. Ct. 2205 97) احلزب االشتراكي الوطين يف أمريكا وآخرون ضد قرية سكوكي )١٨(
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  ويال البوليفاريةمجهورية فرت    
  ]سبانيةباإل: األصل[  

ثـين   التنـوع اإل حريصة علـى  أفادت مجهورية فرتويال البوليفارية يف تقريرها بأهنا          -٤٤
 من الدستور حرية الدين     ٥٩وتكفل املادة   .  والدويل والثقايف والديين على املستويني الداخلي    

على جرائم  نون اجلنائي الفرتويلي    من القا  ١٧١ إىل   ١٦٩ املواد من    وتنص. واملمارسة الدينية 
التعدي على حرية العبادة وأعمال التخريب ضد أماكن العبـادة واملقـابر وغريهـا مـن                

  .الدين االنتهاكات حلرية
م الرسائل التمييزية والرسائل  من الدستور الفرتويلي جتر٥٧ِّوجاء يف التقرير أن املادة    -٤٥

 مجهورية فرتويال البوليفارية    أشارتا يتعلق بوسائل اإلعالم،     وفيم. اليت تروج للتعصب الديين   
 يف قانون اإلذاعة والتلفزيون الذي تنـاول        كما تتجلى مسؤوليتها االجتماعية   إىل  يف التقرير   

 ٢٨وبينت أن املـادة     . املمارسات التمييزية والتحريض على الكراهية ومنها الكراهية الدينية       
 باحملاكمة املدنية أو اجلنائية، قد يتعرض مقدمو املساسن دون  أنه م  تنص على القانون  هذا  من  

غلق املؤسسة بسبب نـشر     حىت  اخلدمات اإلعالمية للعقاب بوقف رخصة البث اإلذاعي أو         
 تشجيع التحـريض علـى العنـف        يف حال  على جزاءات    ٢٩ونصت املادة   . رسائل متييزية 

 .والتمييز والتعصب الديين

  يميةاملنظمات اإلقل  - ثالثاً  

  التابعة جمللس أوروبااللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب    

هي هيئة مـستقلة ملراقبـة      ") اللجنة("اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب        -٤٦
وتتألف . حقوق اإلنسان تابعة جمللس أوروبا ومتخصصة يف مسائل تتعلق بالعنصرية والتعصب

 وخرباهتم املعترف هبا يف تناول      املعنويةعينون على أساس سلطتهم     اللجنة من خرباء مستقلني ي    
وضـّمنت اللجنـة تقريرهـا    . مواضيع العنصرية وكره األجانب ومعاداة السامية والتعصب      

، ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ٣١ إىل   يناير/ كانون الثاين  ١الذي يشمل الفترة من     السنوي  
لتمييز العنصري يف املنطقة اجلغرافية اليت يغطيها       معلومات عن األشكال املعاصرة للعنصرية وا     

 أنه يقوم بدور     مالحظاً ،وأشار التقرير إىل اجلو السليب املخيم على الرأي العام        . جملس أوروبا 
 بعـض   تؤججهاجلو العام    أن هذا     اللجنة وترى. أساسي يف بروز مظاهر العنصرية والتعصب     

اليت تنطوي علـى كـره      واحلجج  لعنصرية   ا احلجج استخدام   تزايدوسائل اإلعالم وكذلك    
ويف مواجهة هذا الوضع، دعت اللجنة إىل تعزيـز احلمايـة           . األجانب يف اخلطاب السياسي   

القانونية ضد األعمال العنصرية والتمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو                 
ماد الـدول األعـضاء يف      ورحبت اللجنة باستمرار اعت   . اجلنسية أو األصل القومي أو اإلثين     
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. وصقلهاقانونية جنائية ضد األعمال العنصرية وتشريعات مناهضة للتمييز     اً  جملس أوروبا أحكام  
 .تشريعاهتا  من الدول سد الفجوات املتبقية يفه ال يزال يتعني على الكثريولكنها أشارت إىل أن

 وسـائل اإلعـالم يف      أن تقدمي صورة سلبية عن املسلمني يف      بأيضاً   اللجنة   وأفادت  -٤٧
 أحد العوائق الرئيسية الندماجهم يف الدول األعضاء يف جملـس            ما زال يشكل   ٢٠٠٨ سنة

،  التحامل والصور النمطية املعادية للمـسلمني      يف ظاهرة اخلوف من اإلسالم      جتلتو. أوروبا
ويف حـني   .  إىل ارتكاب أعمال متييز وتعصب ضدهم يف احلياة اليوميـة          وأدى ذلك بدوره  

ذت بعض البلدان األوروبية مبادرات للتشجيع على إبداء املزيد من التسامح إزاء التنـوع              اخت
الديين، مثل إنشاء حمافل للحوار بني الثقافات، الحظت اللجنة ضرورة بذل املزيد من اجلهود              
إلزالة احلواجز القانونية والنفسية اليت ال تزال قائمة يف بعض البلدان فيما يتعلـق باملـسلمني     

 .وقد أشري على وجه اخلصوص إىل مسألة بناء املساجد. لذين ميارسون دينهما

ليلـة حتطـيم    "بالذكرى السبعني ملذحبـة      اليت تصادف االحتفال     ٢٠٠٨ويف سنة     -٤٨
وقـد  .  أعربت اللجنة عن استمرار قلقها بشأن مظاهر معاداة السامية يف أوروبـا            ،"الزجاج

بر اليهودية سجلت يف بعض األحيان حوادث اعتداء        استمر تنفيذ هجمات على املعابد واملقا     
.  اخلطاب املعادي للسامية باستخدام التكنولوجيات احلديثة مثل اإلنترنـت         وتزايد. جسدي

من اً وانطالق. وغذت األحزاب والقيادات السياسية يف بعض بلدان جملس أوروبا هذا اخلطاب
تعاوهنا وأن تعززه هبدف العثور علـى       هذه النتيجة، توصي اللجنة بقوة بأن تستمر الدول يف          

 .حلول لظاهرة معاداة السامية وغريها من أشكال التعصب على اإلنترنت

يف إطار أنشطتها اليت ينص عليهـا قانوهنـا          ،٢٠٠٨يف سنة   أيضاً  أجرت اللجنة   و  -٤٩
عمليات رصد لكل بلد وحللت الوضع املتعلق بالعنصرية والتعصب يف عدة بلدان            األساسي،  

 ومن ضمنها مقترحات لتناول موضوع التحريض       ،ت مقترحات لتناول هذه التحديات    وأعد
 . اإلسالم ومعاداة الساميةوكرهعلى الكراهية 

  االحتاد األورويب    
، ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٨ يف   وكالـة االحتاد األورويب للحقوق األساسية    أصدرت    -٥٠
معلومـات  :"ويب من متييز جاء بعنوان      يتناول ما يتعرض له املسلمون يف االحتاد األور       اً  تقرير

 سلـسلة دراسـات    يشكل جزءاً من     وهو )١٩("املسلمون: ٢التقرير رقم    - موضع التركيز 
ويورد التقرير وجهات نظر املـسلمني   .  والتمييز  حول األقليات  االستقصائيةاالحتاد األورويب   

 .اجمليبني ذوي األصول اإلثنية املتنوعة

خـالل   من اجمليبني أنه تعّرض للتمييـز        ثالثة من بني كل     واحدذكر   ،ويف املتوسط   -٥١
تعـُز  ومل .  الكـره ميـة  يف املائة عن تعرضهم جلر     ١١بينما أبلغ    ،األشهر اإلثين عشر املاضية   

__________ 

 ./http://fra.europa.eu/eu-midis: متاح على املوقع اإللكتروين التايل )١٩(
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. حوادث التمييز أو جرائم الكره إىل أية منظمة       )  يف املائة  ٧٩( الضحايا   األغلبية الساحقة من  
تعرضوا للتوقيف من ِقَبل الشرطة يف األشهر اإلثين عـشر    م  أهناجمليبني   يف املائة من     ٢٥وذكر  

ينتمـون إىل    يف املائة منهم يعتقدون أن ذلك ُيعـزى حتديـداً إىل كـوهنم               ٤٠املاضية، و 
 .إثنية جمموعة

أن الـدين  )  يف املائـة ٨٩ (تناوهلم االستقصاءويف حني ذكر أغلب املسلمني الذين        -٥٢
يف حياهتم، فإهنم مل يعتربوا الدين السبب الرئيـسي         " م جدا ها"إىل  " مااً  نوع"يقوم بدور هام    
 من  يزيد ال   الدينيةأن ارتداء املالبس التقليدية أو املالبس       أيضاً  وبينت النتائج   . للتمييز ضدهم 

يف األشـهر    املسلمني اجمليبني الذين تعرضوا للتمييز       أولئكومن بني   . احتمال التعرض للتمييز  
تـهم اإلثنيـة   بب الرئيسي يف ذلك يرجع إىل خلفي      قد األغلبية أن الس   ، تعت اإلثين عشر املاضية  

 يف املائة فحسب أن التمييز الذي تعرضوا        ١٠وذكر  .  ودينهم من أصلهم اإلثين  إىل مزيج    أو
وباإلضافة إىل جتارهبم الشخصية املتعلقة بتعرضهم للتمييـز،        . على دينهم فقط  اً  له كان قائم  

ورغم اخـتالف   . ن تصورهم العام بشأن مدى انتشار التمييز      عأيضاً  االستقصاء  يف  فسر  اسُت
 يف املائة من املسلمني اجمليبني أن مستوى التمييز         ٥١هذه التصورات من بلد إىل آخر، يعتقد        
 ".جدا"نتشر املو" بعض الشيء"نتشر املعلى أساس الدين أو املعتقد يتراوح بني 

 حكومات االحتاد األورويب إىل رفـع       من نتائج االستقصاء، دعت الوكالة    اً  وانطالق  -٥٣
الوعي حول سبل تقدمي الشكاوى من أجل حتسني عملية تسجيل جرائم التمييـز واجلـرائم               

حبقوقهم، وختصيص املزيد من املـوارد  اً العنصرية، وإىل زيادة إحاطة األفراد واجملموعات علم 
 معاجلـة   اليت ميكن فيها  ليات   وال سيما بالنسبة إىل الشباب، وتعزيز دور اآل        ،تدابري االندماج ل

 .، وقدرة هذه اآلليات وإمكانية الوصول إليهااحلوادث ومتابعتها

 منظمة املؤمتر اإلسالمي    

مل تقدم منظمة املؤمتر اإلسالمي معلومات عن تشويه صورة األديـان أو التـدابري                -٥٤
تقرير  غري أهنا عرضت يف ال.املعتمدة ملعاجلة هذه املعضلة يف نطاق املنطقة اجلغرافية اليت تغطيها    

، الذي صدر مبناسـبة االجتمـاع الـسادس          اإلسالم ظاهرة اخلوف من  عن  الثاين ملرصدها   
ملظـاهر  اً   وصف ،)٢٠( واملقدم إىل األمانة   ٢٠٠٩مايو  / يف أيار  لس وزراء اخلارجية  والثالثني جمل 

رصد يف الفترة   هاب اإلسالم يف اجملتمعات الغربية وما يتصل هبا من حوادث كما رصدها امل            ُر
 ومن ضمنها حوادث تتعلق باملـساجد       ،٢٠٠٩أبريل  / إىل نيسان  ٢٠٠٨يونيه  /من حزيران 

 وحوادث تتعلق باحلجاب واحلمالت السياسية واالجتماعيـة ضـد        ،وتدنيس قبور املسلمني  
 والتمييز ضد املسلمني يف جمـال   ،املقدسة لإلسالم  والتعصب ضد الرموز     ،اإلسالم واملسلمني 

__________ 

 :اح على العنوان اإللكتروينمت )٢٠(
//www.oic-un.org/document_report/Islamophobia_rep_May_23_25_2009.pdf. 
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وباإلضافة إىل ذلك، يعرض التقرير ممارسـات جيـدة         . ويف أماكن العمل واملطارات   التعليم  
 .ملكافحة ظاهرة اخلوف من اإلسالم

 ما يتعرض له فإنوشدد التقرير على أنه بالرغم من وجود بعض التطورات املشجعة،   -٥٥
  بـالغ تشكل مبعث قلـق اإلسالم واملسلمون من كره عنصري وتعصب ال يزال ميثل قضايا       

وحسب التقرير، فإن اخلطاب املعادي لإلسالم وما يتعرض لـه          . بالنسبة إىل العامل اإلسالمي   
وشرع التقرير يف تقدمي قائمـة      . املسلمون من تنميط سليب ومتييز ظواهر مستمرة بال هوادة        

 .توصيات مفصلة لكبح ظاهرة اخلوف من اإلسالمب

 تعاونإلقامة  اً  ملموساً   بوصفه أساس  أمهية إطار حقوق اإلنسان   أيضاً  ويذكر التقرير     -٥٦
ويف هـذا   . هدف إىل التصدي للتحريض على الكراهية الدينية      يبني العامل اإلسالمي والغرب     
ملوقف منظمة املؤمتر اإلسالمي من قـرارات األمـم           مفصالًاً  السياق، يعرض التقرير شرح   

 .املتحدة بشأن مناهضة تشويه األديان

 األمانة العامة ملنظمة املؤمتر     قامت هبا  عامة عن األنشطة اليت      ةحملأيضاً  ويقدم التقرير     -٥٧
 مؤمترات دوليـة    ودعوهتا إىل عقد   ومن ضمنها الزيارات إىل بعض البلدان الغربية         ،اإلسالمي

إلذكاء الوعي بشأن اآلثار السلبية املترتبة على ظاهرة اخلوف من اإلسالم أو االشـتراك يف               
وعلى سبيل املثال، حضر األمني العام للمنظمة املؤمتر الدويل الثالث . رعايتها أو املشاركة فيها

 وهو منتدى اهلدف منه     ،٢٠٠٨يونيه  /حول العامل اإلسالمي والغرب بكواالملبور يف حزيران      
يف منتـدى   أيضاً   ت األمانة العامة  وشارك. جسر اهلوة القائمة بني العامل اإلسالمي والغرب      

 باعتمـاد  تـوِّج  الذي   ٢٠٠٨أكتوبر  /لتنوع يف تشرين األول   أستانا حول التقدم من خالل ا     
. مؤمترات دولية حول احلوار بني األديان يف مكة ومدريد ونيويـورك    ثالثة  إعالن أستانا ويف    

التعليم من أجل التفاهم    " بشأن موضوع اً  مؤمتريف السنة ذاهتا،    للمنظمة،  وحضر األمني العام    
ـ كمتابعة ل كومة الدامنركية يف كوبنهاغن      احل استضافته "واحلوار بني الثقافات   الـذي  ؤمتر  لم

 رعت  اً، أيض ٢٠٠٨ويف سنة   . يف الرباط بشأن تعزيز احلوار بني الثقافات واحلضارات        ُعقد
مكتـب  املنظمة تنظيم مائدة مستديرة حول التعصب والتمييز ضد املسلمني باالشتراك مـع             

 /ويف نيسان .  األمن والتعاون يف أوروبا    ملنظمةاملؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع      
 .  ُوقعت مذكرة تفاهم بني املنظمة وحتالف احلضارات٢٠٠٩أبريل 

  األمم املتحدة  - رابعاً  

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا    

يف تقريرهـا حـول     ") اللجنة ("اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا    ركزت    -٥٨
 علـى دراسـة منوذجيـة أعـدت يف الفتـرة            ١٠/٢٢وق اإلنسان   قرار جملس حق   تنفيذ



A/HRC/13/57 

GE.10-10221 18 

 لتسليط الضوء على التعايش     ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول كانون من
 ومظاهر التحـريض والتعـصب       الطائفية -التوترات العرقية   القائم بني األعراق والطوائف و    

لدراسة النموذجيـة الـيت أجريـت يف        واشترك يف ا  . والكراهية يف صفوف الطوائف الدينية    
 . سنة٢٥و ١٨ بنييتراوح سنهم اً  شاب١١٣ جمموعة نقاش حمددة اهلدف ضمت ١٥ لبنان،

وألقت الدراسة الضوء على االزدراء العميق الذي حيمله املشاركون الذين ينتمـون              -٥٩
ان عبارات  واستخدم املشاركون يف الكثري من األحي     .  جتاه بعضهم البعض   الطوائفإىل كافة   

قاسية وجارحة عندما طلب منهم تقدمي تصوراهتم بشأن األديان األخـرى يف حـني أهنـم                
وتطورت هذه التصورات اخلاطئـة     . استخدموا عبارات ملهمة للغاية للحديث عن دياناهتم      
 افتراضية ومواقف سلبية حيتمل وحدوداًبشأن الديانات األخرى لتشكل ذاكرة مجاعية انتقائية  

 عـن اسـتيائهم   الطوائـف وبينما عرب املشاركون من كافـة     .  إىل أعمال عنف   أن تتدهور 
طوائـف  بسبب ديانتهم فإهنم مل مينعوا أنفسهم من وصـم          اً  وإيذاء ممنهج اً  اعتربوه وصم  مما

 يف حالة لبنان، أن االنتماء      ،اللجنة، أظهرت الدراسة  اليت خلصت إليها    لنتائج  لاً  ووفق. أخرى
 . هام يف تغذية التوترات العرقية واإلقليمية والدينيةالديين القوي يقوم بدور

 إدارة شؤون اإلعالم    

 اآلباء وقطاع املواقع الـشبكية      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ناشدت األمم املتحدة يف       -٦٠
وصانعي السياسات توحيد جهودهم من أجل القضاء على خطاب الكراهيـة يف الفـضاء              

 بعنـوان حلقة دراسية   طاب توجه به إىل املشاركني يف       وأشاد األمني العام يف خ    . اإللكتروين
 حول خطر الكراهية يف الفضاء اإللكتروين، مبحاسن اإلنترنـت          " من العقول   التعصب نزع"

ولكنه عرب عن أسفه الستخدام البعض تكنولوجيا املعلومات لتعزيز القوالب النمطية ونـشر             
مـن  تستخدم  لتكنولوجيات  أحدث ا بعض  وحذر من أن    . معلومات خاطئة وبث الكراهية   

اليت تـستهدف أبريـاء     " الشيطنة الرقمية "مبا مساه   اً  عض املخاوف القدمية مندد   بأجل ترويج   
وقال األمني العام إنه بوسع قطاع املواقـع الـشبكية     . ثنيتهمإبسبب معتقداهتم أو عرقهم أو      

وحثّ صـانعي   املساعدة على ضمان عدم انتشار خطاب الكراهية على املواقع اإللكترونية           
السياسات على ضمان سالمة الشعوب عند إقامة التوازن بني احلريات األساسية وحقـوق             

 " من العقول   التعصب نزع"وشرعت األمم املتحدة يف تنظيم سلسلة ندواهتا املعنونة         . اإلنسان
 بتنظيم منتدى حول معاداة السامية وظاهرة اخلوف من اإلسالم واسـتمرت            ٢٠٠٤يف سنة   

 .وحلقات دراسيةحلني يف تنفيذ الربنامج بعقد حماضرات منذ ذلك ا

  حلقوق اإلنسانالساميةاملفوضية     

 يف تقريـر  ")املفوضـية (" حلقوق اإلنسان الساميةاملفوضية بإىل الفصل املتعلق    أشري    -٦١
صـورة  األمني العام املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني حول مناهضة تشويه              
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 مشاورة للخـرباء    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣ و ٢ يومي   ت املفوضية  ونظم .)٢١(ياناألد
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ٢٠ و ١٩بشأن الروابط القائمة بني املادتني      

علـى  اً  حرية التعبري والدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل حتريض        "والسياسية، حتت عنوان    
 مـن  مراقـب،  ٢٠٠ من وأكثراً  خبري ١٢ املشاركون وضم ."العنف أو العداوة أو التمييز

 واملنظمـات  اإلعـالم  ووسـائط  اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم ووكاالت احلكومات
  .احلكومية غري
 منصب أمانـة مـؤمتر ديربـان        ت املفوضية ، شغل ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة  الوخالل    -٦٢

إىل مفهـوم   الوثيقـة   مل تشر    و .)٢٢(قة اخلتامية االستعراضي الذي اختتم أعماله باعتماد الوثي     
تشويه صورة األديان، إال أهنا نصت على عدد من األحكام ملعاجلة اآلفات املوصوفة يف قرار               

 .١٣٤ و٦٩ و٦٨ و١٢ ومن ضمنه الفقرات ١٠/٢٢جملس حقوق اإلنسان 

واألديـان  على األمهية القصوى للحوار بني الثقافات       أيضاً  شددت الوثيقة اخلتامية    و  -٦٣
كأداة ملنع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك            

األديان يف خمتلف املنتديات    بني  الثقافات و املشتركة بني   سائل  املجيري النظر يف    و .من تعصب 
  كما ورد يف تقرير حول هذا املوضوع أعده األمـني          ، داخل منظومة األمم املتحدة    يئاتواهل

وميثل  .)٢٣(دورهتا الرابعة والستني  يف   وعرض على اجلمعية العامة      املفوضيةفيه  وسامهت  العام  
 سنة دولية للتقارب بني الثقافات مبادرة هامة مرتبطة بتنفيذ قرار اجمللـس     ٢٠١٠إعالن سنة   

 .١٠/٢٢رقم 

ـ      اً   عدد ٢٠٠٩ يف غضون سنة     ت املفوضية واختذ  -٦٤  امن املبادرات يف إطـار برناجمه
ملناهض للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب من أجـل              ا

ـ . إذكاء الوعي والتشجيع على اختاذ تدابري ملكافحة التمييز والتعصب والتحامـل           ت ونظم
 يف حلقة دراسية ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول ١سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩ يف الفترة من     املفوضية

 الوطنية وغريها من املمارسـات اجليـدة املناهـضة للعنـصرية        ياوندي حول خطط العمل   
 شدد خالهلا املشاركون علـى أمهيـة        ،يتصل بذلك من تعصب لفائدة أفريقيا الوسطى       وما

 . خطط العمل الوطنية املذكورةوضعإشراك كافة الطوائف الدينية يف 

حتـاد   بالتعـاون مـع اال     ،٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٤يف  املفوضية   تونظم  -٦٥
تعزيز التعاون بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة يف جمال         " : بعنوان حلقة دراسية األورويب،  

خالل هذه الندوة املقـرر اخلـاص املعـين         ت املفوضية    ودع ."مكافحة كافة أشكال التمييز   

__________ 

)٢١( A/64/209. 
)٢٢( A/CONF.211/8. 
)٢٣( A/64/325. 
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 األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،           ب
 .تناول موضوع التعصب والتمييز ضد العرب واملسلمنييد غيتو مويغاي، إىل الس

حلقـة   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٠ إىل   ٨ يف الفترة من     ت املفوضية ونظم  -٦٦
يف لومي حول خطط العمل الوطنية وغريها من املمارسات اجليدة املناهضة للعنصرية            دراسية  

إىل فيها  أشار عدد من املشاركني     و. رب أفريقيا لفائدة بلدان غ   وما يتصل بذلك من تعصب    
 .للتمييزاً مباشراً التعصب الديين بوصفه سبب

وتناولت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان موضوع التنميط العرقي لألقليات املسلمة            -٦٧
 املأساوية مع جلنة مكافحة اإلرهـاب التابعـة         ٢٠٠١ سبتمرب/ أيلول ١١يف أعقاب أحداث    

، ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٩ وخالل الكلمة اليت ألقتها أمام اللجنة يف         .جمللس األمن 
ـ عرقي أو القومي أو ال  األصلعربت عن قلقها بشأن التنميط القائم على أساس        دين فيمـا  ال

وشددت على كون هذه املبـادئ  .  املساواة وعدم التمييزأي باحلق يف اخلصوصية ومبد يتصل
وحذرت من أن التـدابري الـيت       . إلنسان وال يسمح خبرقها   عناصر حمورية يف قانون حقوق ا     

 . حقوق طوائف بأكملها وقد تؤدي إىل زيادة هتميشهامتستنطوي على التمييز والوصم 

 / كانون األول١ يف بيان صحفي صدر يف    ،وعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان      -٦٨
مثري للخالف  "لت إن القرار    ، عن أسفها لقرار سويسرا حظر بناء املآذن وقا        ٢٠٠٩ديسمرب  
 دعم حكومة سويسرا مبادرة االستفتاء، قالت إن حظر منشأة          أشارت إىل عدم  وإذ  ". العميق

 .اًواضحاً معمارية مرتبطة بدين معني يشكل متييز

 اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان  - خامساً 

يت قدمتها إىل جملـس حقـوق       يشار إىل دراسة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ال         -٦٩
اإلنسان يف دورته التاسعة واليت جتمع االجتهادات الفقهية املتعلقة بتشويه صـورة األديـان              

عن الفصل املتعلق باهليئات املنشأة مبوجب معاهدات الوارد يف تقريـر              فضالً ،)٢٤(وازدرائها
 العامـة يف دورهتـا      األمني العام حول مناهضة تشويه صورة األديان الذي قدمه إىل اجلمعية          

 .)٢٥(الرابعة والستني

 املعقودة يف الفترة    قوق اإلنسان، يف دورهتا الرابعة والتسعني     اللجنة املعنية حب  وقررت    -٧٠
 ١٩، إعادة النظر يف تعليقها العام على املـادة          ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ إىل   ١٣من  

وشـرعت اللجنـة يف   . ة والـسياسية يمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن  ) حرية التعبري (

__________ 

)٢٤( A/HRC/9/25. 
)٢٥( A/64/209. 



A/HRC/13/57 

21 GE.10-10221 

 ٣٠ إىل ١٢ دورهتا السابعة والتسعني املعقـودة مـن         األوىل ملشروع التعليق العام يف     القراءة
 .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

 يف الـسنوات    دأبت على ذلك   كما   اً، مؤخر ودعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      -٧١
 إىل االمتثـال    ص باحلقوق املدنية والـسياسية    الدول األطراف يف العهد الدويل اخلا     املاضية،  

عـن قلقهـا إزاء     أيضاً  وعربت  . ٢٠ ومن ضمنها املادة     ،الكامل ألحكام العهد ذات الصلة    
خطب الكراهية، ولكن أيضاً    الذي قد يتجلى يف أشكال مثل        ،قلياتاألالتعصب املوجه ضد    

ثل مشكلة اجتماعية خطرية     ومي ،التمييز، والتحرش، واإلهانات، والتهديدات، والعنف البدين     
 .دولالكثري من اليف 

 جهودها   الدول فيتكثقوق اإلنسان على ضرورة     املعنية حب لجنة  الوبالتايل، شددت     -٧٢
.  من العهد ومكافحتها ومقاضاة أصحاهبا     ٢٠من أجل منع خطب الكراهية املخالفة للمادة        

سب ما هو منصوص عليه يف حودعت اللجنة الدول إىل اعتماد قوانني بشأن خطب الكراهية 
 ذات  ضمان تنفيذ أحكام القانون اجلنائي وتوجيهات السياسة العامـة         من العهد ل   ٢٠املادة  
ز جهودها من أجل التصدي هلـذه املـشكلة بـني           ي تعز دعتها إىل   تنفيذاً فعاالً، كما   الصلة

ئم الكراهيـة   اخلطوط اهلاتفية املخصصة جلرا     اللجنة بأن تقّيم الدول فعالية     يوتوص. الشباب
أن حتارب بشدة أية دعوة للكراهية الدينية والعرقية، مبـا يف ذلـك             حيثما كانت موجودة و   

 تكثيف احلمالت اإلعالمية ومحالت     بوسائل شىت منها  اليت تدعو للكراهية،    السياسية  اخلطب  
  كافة التهديدات بالعنف ضد الطوائف الدينية الـيت        يفوالتحقيق بصورة فعلية     زيادة الوعي، 
املؤسـسة  تعزيز واليـة    بعند االقتضاء،   على القيام،   وشجعت اللجنة الدول،    . تشكل أقلية 

لتحقيق يف كافة حاالت التمييز العنصري والتحريض على الكراهية القومية          با الوطنية املكلفة 
 لـك  آلية مستقلة هلا صالحية رفع دعوى قانونية يف مثـل ت           بإنشاءأو العرقية أو الدينية أو      

 تكثيف جهودها املبذولـة لتعزيـز       دعيت الدول األطراف إىل    وعالوة على ذلك،     .احلاالت
  .جمتمعاهتاالتسامح واحلوار الثقايف داخل 

على حرية التعـبري    اً  اليت تضع قيود   (٢٠ من املادة    ٢واستشهد مقدم بالغ بالفقرة       -٧٣
 سـيالري ضـد   قـضية فا  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف         ) واإلعالم
انتهاك الدولة الطرف اللتزامها بضمان حظـر الـدعوة إىل الكراهيـة            اً  مدعي ،)٢٦(اليونان

املعنيـة  لجنـة   ال وأعلنت   .العنصرية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو الكراهية أو العنف         
ا دون أن حتدد ما إذ   ، بأدلة كافية  املزاعم بسبب عدم دعم  قوق اإلنسان عدم مقبولية البالغ      حب

ولكن قدم ثالثة مـن     .  مبوجب الربوتوكول االختياري   ٢٠كان باإلمكان االستشهاد باملادة     
 ٢٠ من املـادة     ٢واعتربوا أن الفقرة    اً  خمالفاً   عارضوا قرار عدم املقبولية، رأي     ،أعضاء اللجنة 

إذ حتجـم   ،أعربوا عن أسفهم لكون اللجنةو التحريض منتوفر احلماية لألفراد واجلماعات    

__________ 

 .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩، آراء اعتمدت يف ١٥٧٠/٢٠٠٧البالغ رقم  )٢٦(
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داء رأيها بشأن هذا اجلانب من البالغ، فإهنا تلقي ظالالً من الـشك حـول نطـاق                 عن إب 
 .٢٠ من املادة ٢ الفقرة

ادعى صـاحبا    ،)٢٧(قاسـم سعيد أمحد وأمساء عبد احلميد ضد الدامنرك       ويف قضية     -٧٤
البالغ أهنما حرما من سبل االنتصاف الفعال من التحريض على الكراهية ضد املسلمني الذي              

وأدى هـذا احلرمـان     .  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      من العهد  ٢٠ املادة   حتظره
 من العهد تتعلق حبماية األشخاص      ٢٠حسب زعمهما إىل ارتكاب انتهاكات أخرى للمادة        

من استهداف شرفهم ومسعتهم والتمييز العنصري والديين والتحريض على التمييز العنـصري            
 أعلنت اللجنة أن القضية غري مقبولة مبوجـب     اً،ه القضية أيض  وفيما يتعلق هبذ  . والديين

 . سبل االنتصاف احملليةلعدم استنفادالربوتوكول االختياري للعهد، 

 رأت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز        ،)٢٨( ضد الدامنرك  . ن .س .بويف قضية     -٧٥
صاص االتفاقية الدوليـة    ال يقع ضمن اخت   اً  العنصري أن التمييز القائم على أسس دينية حصر       
ولكنها أقرت بأمهية الترابط بني العـرق       . بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      

 أن بإمكاهنا أن ختتص بالنظر يف دعوى تتعلق بتمييز مزدوج يقوم على أسـاس      ورأتوالدين  
ن االتفاقيـة،    م ١الدين باإلضافة إىل أحد األسباب األخرى املنصوص عليها حتديداً يف املادة            

 .يف ذلك األصل القومي أو اإلثين مبا

 قبيـل  مـن  ظواهر  إىل اإلشارات من العديد اخلتامية مالحظاهتا يف اللجنة وأوردت  -٧٦
 ١١مبا يف ذلك التقارير ذات الصلة الصادرة يف أعقـاب هجمـات             (اخلوف من اإلسالم،    

 والتمييز ضد أديان الشعوب     والتمييز ضد اليهود والتمييز ضد السيخ،     ) ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
األصلية، وتدنيس األماكن املقدسة، وغريها من احلاالت اليت وجدت فيها تداخالً بني الدين             

 التمييز على التحريضيف إطار ممارستها،     ،االعتبار يف اللجنة   تأخذوبالتايل،   .يالعرق األصلو
  .عليه الشرعية إضفاءو به وصمالو هوتنميط تهوقولب

 قوق اإلنسان حلاخلاصة جراءات إلا  - سادساً 

أشري إىل الفصل املتعلق باإلجراءات اخلاصة الوارد يف تقرير األمني العام إىل اجلمعية               -٧٧
الذي يعرض مواقف    )٢٩(العامة يف دورهتا الرابعة والستني حول مناهضة تشويه صورة األديان         

لعنـصري وكراهيـة األجانـب      املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز ا       
 واخلبرية املستقلة   ، واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد       ،يتصل بذلك من تعصب    وما

__________ 

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١املقبولية يف ، اعتمد قرار اللجنة بشأن ١٤٨٧/٢٠٠٦البالغ رقم  )٢٧(
 .٢٠٠٧أغسطس / آب٨، اعتمد رأي اللجنة يف ٣٦/٢٠٠٦البالغ رقم  )٢٨(
)٢٩( A/64/209. 
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.  واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعـبري            ،املعنية بقضايا األقليات  
أصحاب الواليـات   ن  ثالثة م أدىل به    )٣٠(وأُشري على وجه اخلصوص إىل بيان مشترك      

 ‘تشويه صورة األديان‘الصعوبات اليت تواجه وضع تعريف موضوعي لعبارة " وأكدوا فيه أن
 ".للتعسفعل كامل املفهوم عرضة جتعلى الصعيد الدويل، 

 وكـره املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري         أشار  و  -٧٨
خالل عرض تقريره املرحلـي     ، السيد غيتو مويغاي،     األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     

تـشويه صـورة     "هوميإىل أن خالف املصطلحات الدائر حول مف       ،)٣١(أمام اجلمعية العامة  
قد صرف األنظار مع األسف عـن       " التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية     "و" األديان

 بالتايل بالتركيز على حقوق     وأوصى. املشاكل احلقيقية اليت متس األشخاص الواجب محايتهم      
عن أفـضل     أو التمييز أو العنف فضالً    األفراد املتضررين من التعصب العنصري أو الديين        

وعلى إثر ذلك، رأى ضرورة . السبل الكفيلة مبنع مثل تلك األعمال النكراء ومكافحتها
 االعتماد على قوانني حقوق اإلنسان القائمة هبدف إجياد سبيل للخروج من خـالف            

 وعرب املقرر اخلاص عن     ،ومن الواضح أنه ال بد من استمرار هذا احلوار        . املصطلحات
أمله الصادق يف أن توفر نتائجه استجابات ملموسة لألفراد من ضحايا التمييز أو العنف 

 .على أساس إثين أو ديين أو عقائدي

م املتحـدة يف     حول تعزيز التعاون بني االحتاد األورويب واألم        حلقة دراسية  وخالل  -٧٩
، ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٤يف   بروكسيل   عقدت يف مكافحة كافة أشكال التمييز     

 األجانـب   وكرهاملعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري       دعي املقرر اخلاص    
 وأشار. يتصل بذلك من تعصب، للتحدث حول التعصب والتمييز ضد العرب واملسلمني        وما

أن التمييز الذي يستهدف املسلمني يقع ضمن اختصاص واليته عندما          إىل   ،)٣٢(يف بيانه 
 علـى   أساسـاً ويف حني أنه ركز يف بيانـه        . اإلثينيرتبط بالتمييز على أساس األصل      

التعصب والتمييز ضد العرب واملسلمني يف أوروبا، شدد على أن حـاالت التمييـز              
وأكد عالوة على .  أيضاً أخرى مناطقمتسالعنصري والديين والتحريض على الكراهية  

لتمييز والتحـريض علـى     ل يتعرضونذلك، أن أعضاء جمموعات إثنية ودينية أخرى        
 .الكراهية وأنه ينبغي معاجلة ذلك

__________ 

 : متاح على املوقع اإللكتروين التايل )٣٠(
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/docs/Joint_Statement_SRs.pdf. 

 :متاح على املوقع اإللكتروين التايل )٣١(
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/docs/SpeechGA64.pdf.  

 :متاح على املوقع اإللكتروين التايل )٣٢(
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/docs/SpeechBrussels141009.pdf. 
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، يف  ر، املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد       ـيأمساء جاهاجن وأشارت السيدة     -٨٠
إىل كون نشر التعصب     ،)٣٣(عة والستني تقريرها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الراب      

اً  يـشكل حتـدي  عن طريق التكنولوجيات اجلديدة للمعلوماتالديين والقوالب النمطية   
دينيـة أو   الطوائـف   الوأكدت املقررة اخلاصة أن     . نيالقرن احلادي والعشر   يفاً  جديد

أقصى  و تةوجهة نظر الهوتية حب   تراوح ما بني    لتحليل نقدي   اً  هدفالعقائد أصبحوا   أصحاب  
وأكدت أن اإلفالت من    . دينيةمجاعة   التحريض على العنف أو الكراهية ضد أعضاء         أشكال

 . األعمىالعقاب يف حاالت التحريض على الكراهية الدينية يشجع قوى التعصب

ف أمـاكن العبـادة   اسـتهد ويتمثل يف ا  آخر    عام منط اخلاصة إىل    ةوأشارت املقرر   -٨١
التقارير الـيت   عن قلقها إزاء    املقررة اخلاصة   عربت  و .لكات الدينية وغريها من املباين أو املمت    

وتشكل  .على أماكن العبادة، وتدنيس املقابر وإخراج اجلثث      متكررة  هجمات  أفادت بوقوع   
اً  انتـهاك  ، يف كثري من احلـاالت     ،اهلجمات وغريها من القيود املفروضة على أماكن العبادة       

 .حلقوق الطائفة املرتبطة باملكان املعينأيضاً بل ، سباملؤمنني فحمن واحد  فرد حلقوق ال

 رغم مرور مثانية أعوام     ألهنا ما زالت،  عن أسفها   املقررة اخلاصة    ويف اخلتام، أعربت    -٨٢
 األجانب وما يتصل بذلك من      وكرهملناهضة العنصرية والتمييز العنصري     على املؤمتر العاملي    

 عن التعّصب الديين وأعمال عنف ضد أعـضاء          تتلقى تقارير متكررة وتدعو للقلق     تعصب،
انتقدت املقررة اخلاصة تـدابري مكافحـة   و.  تقريباًأصحاب العقائدمجيع الطوائف الدينية أو  

 انتمـاء   إىلاً  استناد واليت يتم تنفيذها     ،اإلرهاب اليت تستند إىل حتديد منطي ينطوي على متييز        
 . متصورديين

عربت اً  صحفياً  ، أصدرت املقررة اخلاصة بيان    ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ويف    -٨٣
فيه عن أسفها لنتيجة االستفتاء الرامي إىل حظر بناء املآذن يف سويسرا وأعربت عن قلقهـا                

ودعت املقررة اخلاصة إىل اختاذ تدابري      . بشأن نتائجه السلبية على أعضاء اجلالية املسلمة فيها       
القضاء على أسباب املخاوف غـري املنطقيـة        هبدف التثقيف وإذكاء الوعي للمساعدة على       

 .املسلمني جتاه

 املالحظات اخلتامية  - سابعاً  

 األمم املتحـدة    وكياناتتثري املعلومات الواردة من الدول واملنظمات اإلقليمية          -٨٤
واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة القلـق بـشأن            

. ييز والوصم على أساس الدين أو املعتقد اليت طـال أمـدها           أعمال العنف وحاالت التم   
إىل أن بعض األحزاب السياسية وبعض وسائل اإلعالم تقدم         أيضاً   بعض املسامهات    وتشري

__________ 

)٣٣( A/64/159. 
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وبالفعل، . عن التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية  فضالً،صورة سلبية عن الدين  
وذلك يف   للنقد املفرط والعنيف واملتكرر،       هدفاً تشكلكثرياً ما   يبدو أن األقليات الدينية     

 .نتيجة للقوالب النمطية السلبية املتأصلةالغالب 

وتتضمن املبادرات الرامية إىل مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان الواردة يف قرار             -٨٥
، تدابري يف اجملاالت الدستورية والتشريعية ويف جمـاالت         ١٠/٢٢جملس حقوق اإلنسان    

 على صعيد السياسة  وإجراءات  ) ىل العدالة إصول  ومبا فيها ال   (وإقامة العدل  إنفاذ القوانني 
) ومن ضمنها وسـائل اإلعـالم  (لحد من التحيز لفائدة الفئات املهنية الرئيسية     لوبرامج  

عن إنشاء هيئات متخصصة علـى       فضالً ،ذكاء الوعي إلواحلوار بني الثقافات ومبادرات     
قوق اإلنسان القائمة   الوطنية حل ؤسسات  املضمن  ل  جهات وص املستوى الوطين أو إنشاء     

 .أو مساعدة الضحايا/ولرصد االجتاهات 

        


