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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالجتماعيةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
  لك احلق يف التنميةواالقتصادية والثقافية، مبا يف ذ

، وغواتيمـاال،   *، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وبريو    )باسم االحتاد األورويب   (*إسبانيا    
  مشروع قرار: وكرواتيا، وكندا، والنرويج

    ١٤.../  
  املعتقد والية املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو: حرية الدين أو املعتقد

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ١٩٨١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٥ املؤرخ   ٣٦/٥٥ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   

الذي أصدرت اجلمعية العامة مبوجبه اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشـكال التعـصب              
  والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،

ية والـسياسية،   حلقوق املدن با من العهد الدويل اخلاص      ١٨ً إىل املادة    يشري أيضا وإذ    
من العهد الدويل اخلـاص     ) ٢(٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإىل املادة         ١٨واملادة  

  ،ذات الصلةحقوق اإلنسان أحكام غريها من حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبا
 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    ٦/٣٧ إىل قراره    وإذ يشري كذلك    

خرى املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس           والقرارات األ 
  الدين أو املعتقد اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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تعلق مبدونـة    امل ٥/٢قراره   املتعلق ببناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ه   إىل قرار  وإذ يشري   
اءات اخلاصة التابعة للمجلس، املـؤرخني      قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجر      

 اضطلع مبهامه ت الوالية أن    ة، وإذ يشدد على أنه جيب على صاحب       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨
  وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، 

 أن لكل فرد احلق يف حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقـد             وإذ يؤكد من جديد     
أو أن يعتنق هذا الدين أو      بنفسه  ه دين أو معتقد خيتاره      اليت تشمل حرية الفرد يف أن يكون ل       

املعتقد، واحلرية يف إشهار دينه أو معتقده مبفرد أو مع مجاعة من األفراد، علناً أو سراً، عـن                  
طريق التعليم واملمارسة والعبادة وإقامة الشعائر، وإذ يؤكد، يف هذا الصدد، أن حرية الفـرد               

ضع فقط للقيود املنصوص عليها يف القانون والـيت تكـون           يف إشهار دينه أو معتقده قد خت      
حقوق اآلخرين   أو   ةضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب العام           

  وحرياهتم األساسية،
 إزاء الزيادة العامة يف حاالت التعصب والعنف ضـد أفـراد        القلق وره بالغ ساوإذ ي   

  وائف يف أماكن خمتلفة من العامل،العديد من الطوائف الدينية وغريها من الط
 والتعـصب    بالغ القلق إزاء حاالت الكراهية الدينيـة، والتمييـز         وإذ يساوره أيضاً    

علـى أسـاس دينـهم  أو        والعنف، اليت قد تتجلى يف التنميط والوصم املهينني لألشخاص          
  معتقدهم، وكذلك إزاء األعمال املوجهة ضد أماكنهم ومواقعهم ومزاراهتم الدينية،

 على الدور املهم لوسائط اإلعالم يف هتيئة وتعزيز مناخ من احترام وقبول             وإذ يشدد   
  التنوع الديين والثقايف، فضالً عن التعددية الثقافية؛

ررة اخلاصة املعنية حبرية الـدين أو املعتقـد          بالتقرير املقدم من املق    يرحب  -١  
)A/HRC/13/40(؛  

 بالعمل الذي قامت به املقررة اخلاصة، ويستنتج أن مثة حاجة           يرحب أيضاً   -٢  
إىل مواصلة إسهام املقررة اخلاصة يف محاية وتعزيز احلق يف حرية الدين أو املعتقـد وإعمالـه    

  على الصعيد العاملي؛ 
  املقررة اخلاصة لفترة ثالث سنوات أخرى؛ متديد والية يقرر  -٣  
 إىل األمني العام أن يكفل حصول املقررة اخلاصة على املوارد الالزمة            يطلب  -٤  

  لتمكينها من االضطالع بواليتها على أمت وجه؛
 مجيع احلكومات على التعاون تعاوناً كامالً مـع املقـررة اخلاصـة،             حيث  -٥  

زيارة بلداهنا، وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات متكنها         واالستجابة للطلبات املقدمة منها ل    
  من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية؛
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 إىل املقررة اخلاصة أن تقدم تقاريرها إىل اجمللس وفقاً لربنامج عملـه             يطلب  -٦  
  ؛٢٠١١السنوي، وأن تقدم تقريرها السنوي القادم يف عام 

ر يف إطار البند نفسه من جدول األعمـال،      إبقاء هذه املسألة قيد النظ     يقرر  -٧  
ومواصلة النظر يف اختاذ تدابري لتنفيذ اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشـكال التعـصب               

  .والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد
        


