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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ذلك احلق يف التنميةوالثقافية، مبا يف  واالجتماعية
 A/HRC/14/L.5تعديالت على مشروع القرار ): باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان     

  : الثانية من الديباجة كالتايلنص الفقرة يكون  -١  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٢٠ و ١٩ و ١٨ً إىل املواد    يشري أيضا إذ  و  

 من ٢العاملي حلقوق اإلنسان، وإىل الفقرة  من اإلعالن  ١٨املدنية والسياسية، واملادة    
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وإىل           ٢املادة  

، االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري          من   ٥ و ٤املادتني  
  وغريها من أحكام حقوق اإلنسان ذات الصلة،

  :تايل كال٣ نص الفقرة يكون  -٢  
 متديد والية املقررة اخلاصة لفترة ثالث سنوات أخـرى، ويف هـذا             يقرر  
يدعو املقررة اخلاصة إىل القيام مبا يلي، يف مجلة أمور، وفقاً للوالية احملددة يف              السياق  

  :٦/٣٧قرار اجمللس 
 والتمييز والتعصب   دراسة حوادث التحريض على الكراهية الدينية       )أ(  

لبة والتنميط االزدرائـيني، وكـذلك يف       بصفة خاصة، يف القو   والعنف اليت تتجلى،    
سواء اسُتخِدمت يف ذلك وسائط     معتقداهتم   وأوصم األشخاص على أساس دينهم      

اإللكترونية أو أي وسـيلة أخـرى،        وأاإلعالم املطبوعة أو السمعية والبصرية      
  والتوصية بتدابري عالجية مناسبة؛

الـوطين  الـُصُعد   تدابري وسياسات علـى     التشجيع على اعتماد      )ب(  
واإلقليمي والدويل تضمن احترام أماكن العبادة، واملواقع الدينية، والتعبري علناً عـن            
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عات ااملعتقدات الروحية والدينية، ألن أمهية ذلك بالنسبة إىل كرامة وحياة أفراد اجلم     
ن محايـة حقهـم يف      املعتقدات تتعدى الداللة املادية، وبالتايل ضما     هبذه  اليت تؤمن   

اجملاهرة بدينهم أو مبعتقداهتم يف املمارسة والعبادة والتعاليم والطقوس، وكفالة عدم           
  وجود عوائق حتول دون التمتع الكامل حبقهم يف حرية الدين والوجدان؛

 ، سواء يف القانون أو املمارسة     ،األفعال/تقدمي تقارير عن احلاالت     )ج(  
، علـى أن تؤخـذ يف       اسي يف حرية الدين أو املعتقد     اليت تشكل انتهاكاً للحق األس    

   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛٢٠ و١٩ و١٨املواد احلسبان 
أن هتيـئ   العمل عن كثب مع منظمات وسائط اإلعالم لـضمان            )د(  

 فضالً عـن    ،االحترام والتسامح فيما خيص التنوع الديين والثقايف      وتوجد مناخاً من    
  ددية الثقافية؛التع

  : كالتايل٦الفقرة  نص يكون  -٣  
 إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقاريرها إىل اجمللس وفقاً لربنامج عملـه             يطلب  

، الذي ينبغي أن يركـز،      ٢٠١١السنوي، وأن تقدم تقريرها السنوي القادم يف عام         
  ؛ من هذا القرار وتقدمي توصيات بشأهنا٣ على تنفيذ الفقرة ،يف مجلة أمور

        


