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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٩البند 
  وما يتصل بذلك ييز العنصري وكره األجانبـالعنصرية والتم

  ن وبرنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعال: تعصبأشكال المن 

  مشروع قرار): باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان     

    ١٥.../  
  " يوم إلحراق نسخة من القرآن"إدانة الدعوة إىل إقامة 

  ،نإن جملس حقوق اإلنسا  
 تعهد مجيع الدول، مبوجب ميثاق األمم املتحدة، بتعزيز وتشجيع          إذ يؤكد من جديد     

ريات األساسية للجميع ومراعاهتا على النطاق العـاملي، دون أي          احترام حقوق اإلنسان واحل   
  متييز على أساس العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين،

 أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغـري قابلـة للتجزئـة            جديد أيضاً وإذ يؤكد من      
  ومترابطة ومتشابكة، 

 املعتقـد يـشكل   أن التمييز بني البشر بسبب الدين أو      كذلك  وإذ يؤكد من جديد       
وُنكراناً ملبادئ امليثاق، وُيدان بوصفه انتـهاكاً حلقـوق اإلنـسان           ية  إهانة للكرامة اإلنسان  

واحلريات األساسية اليت ينادي هبا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واليت نّص عليها بإسهاب             
ة  ودّية وسلميبة يف وجه قيام عالقاتالعهدان الدوليات اخلاصان حبقوق اإلنسان، وبوصفه عق

  بني األمم،
 جبميع املبادرات الدولية واإلقليمية اهلادفة إىل تشجيع الوئام بني الثقافات           وإذ يرحب   

الـسالم واحلـوار علـى      ثقافة  وبني األديان، وما يبذل فيها من جهود قيِّمة يف سبيل تعزيز            
  املستويات،  مجيع
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 مبا أُعرب عنه يف إعالن األمم املتحدة لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية        وإذ يرحب أيضاً    
 من تصميم على اختاذهـا تـدابري        ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨ املؤرخ   ٥٥/٢العامة يف قرارها    

للقضاء على أعمال العنصرية وكره األجانب اآلخذة يف االزدياد يف كثري من اجملتمعات وعلى         
امح يف اجملتمعات كافة، وإذ يتطلع إىل تنفيذ هذا اإلعالن تنفيذاً           العمل على زيادة الوئام والتس    
  فعاالً على مجيع املستويات،

 حاالت التعصب، والتمييز، والتنميط، وأعمال العنف الـيت         بقلق بالغ وإذ يالحظ     
  يتعرض هلا املسلمون يف أجزاء عديدة من العامل،

يـوم إلحـراق    " إىل إقامة     الدعوة اليت أطلقتها مؤخراً مجاعة متطرفة      يدين  -١  
  ؛"نسخة من القرآن

أي دعوة للكراهية الدينية تشكل إثارة للكراهية، أو التمييز، أو          يدين أيضاً     -٢  
  العداء، أو العنف؛ 

ضد هذه األحداث اليت تقّوض     د   اجملتمع الدويل إىل اختاذ موقف موحَّ      يدعو  -٣  
  نف؛التعايش السلمي بني األمم، وتوجُِد بيئة مؤاتية للع

الدول كافة إىل املبادرة، وفقاً اللتزاماهتا القائمة مبوجـب القـانون           يدعو    -٤  
الدويل حلقوق اإلنسان، إىل إدانة ومواجهة أي دعوة إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية          

  تشكل إثارة للكراهية والتمييز والعداء والعنف؛
رات الدولية واإلقليمية اليت ترمـي      اجملتمع الدويل على دعم مجيع املباد      حيث  -٥  

  .إىل تشجيع الوئام بني الثقافات وبني األديان

        


