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(A)     GE.07-12130    260307    260307 

               لس حقوق اإلنسان جم
               الدورة الرابعة

                 من جدول األعمال ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "إلنسانجملس حقوق ا"املعنون 

 مشروع قرار): نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان 

   مناهضة تشويه صورة األديان-/...٤

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

         تشرين    ٢٤          املؤرخ    ١ /  ٦٠       ُ                     اليت اعُتمدت يف القرار          ٢٠٠٥                                          إىل وثـيقة نتائج مؤمتر القمة لعام                  إذ يشـري   
                             ً                            اقعة على عاتق مجيع الدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة،                                           واليت تؤكد على املسؤوليات الو         ٢٠٠٥          أكـتوبر    /    األول

                                                                                                                 باحـترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العرق أو اللون أو                  
  ي                                                                                                                       اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه، أو املنشأ الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو النسب أو أ                    

ّ                                          وضع آخر، واعترفت بأمهية احترام وتفّهم التنوع الديين والثقايف يف مجيع أحناء العامل،                                   

               املؤمتر العاملي     ٢٠٠١      سبتمرب  /                                                        إىل إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف أيلول                 ً     وإذ يشـري أيضاً    
  ، )Corr.1   وA/CONF.189/12 (                                                                   ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

             ِّ                                                                              باملسـامهات القيِّمة اليت قدمتها مجيع الديانات يف احلضارة احلديثة وباملسامهة اليت ميكن أن                  ُ   ّ       وإذ ُيسـلّم     
ّ                                                                       ُيقّدمها احلوار بني احلضارات لتحسني إدراك القيم املشتركة بني البشر كافة وفهمها،   ُ 

ُ                  الثالثة ملؤمتر القمة اإلسالمي الذي ُعقد يف مكة                                                  إىل البالغ اخلتامي للدورة االستثنائية                   ً       وإذ يشـري أيضـاً                                     
                                               والذي أعرب عن بالغ القلق إزاء ازدياد التمييز     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٨   و ٧                            باململكة العربية السعودية، يف 
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  ،(A/HRC/4/50)  "                         مناهضة تشويه صورة األديان "                                       بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن             ً وإذ حييط علماً 

ّ     وإذ ُيرّحب                                                                                              بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب                ُ  
ّ             وما يتصل بذلك من تعّصب عن          (E/CN.4/2006/17)  "                                                       حالة الشعوب اإلسالمية والعربية يف خمتلف أرجاء العامل        "                   

ّ                                      الذي قّدم فيه أدلة على ازدياد اخلوف من اإلسالم،        

ّ     شّدد       ُ  وإذ يُ                                                                     ً     ً                 على أن للدول واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية ووسائط اإلعالم دوراً هاماً تؤديه يف        
                                                   تعزيز التسامح وحرية الدين واملعتقد من خالل التربية، 

                                                        ُ                            أن تشويه صورة األديان هو سبب من أسباب التنافر االجتماعي وُيفضي إىل حدوث                               وإذ يالحـظ بقلق    
   ن،                   انتهاكات حلقوق اإلنسا

                                            ُ                                االجتاه املتزايد يف السنوات األخرية للتصرحيات اليت ُتهاجم األديان، وخاصة               ُ                        وإذ ُيالحـظ بـبالغ القلق      
                                           اإلسالم واملسلمني، وال سيما يف حمافل حقوق اإلنسان،

                                                                             إزاء النظرة النمطية السلبية إىل األديان، وإزاء مظاهر التعصب والتمييز يف مسائل ُ             ُيعرب عن قلقه - ١ 
        املعتقد؛         الدين أو 

                                                             إزاء حماوالت ربط اإلسالم باإلرهاب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان؛ُ                  ُيعرب عن بالغ قلقه - ٢ 

                                                                     اشتداد محلة تشويه صورة األديان، والوصف الوصمي العرقي والديين                                  يالحـظ بـبالغ القلـق      - ٣ 
            املأساوية؛    ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ١١                             لألقليات املسلمة يف أعقاب أحداث 

                          ُ                           ً      ً ُ                       أنـه يف سياق مكافحة اإلرهاب، ُيصبح تشويه صورة األديان عامالً مشدداً ُيسهم يف                  ب ُ   ّ    ُيسـلّم  - ٤ 
                                                      ً                                التنكر للحقوق واحلريات األساسية للمجموعات املستهدفة، فضالً عن إقصائها االجتماعي واالقتصادي؛

ُ          ً                 إزاء القوانني أو التدابري اإلدارية اليت ُوضعت خصيصاً ل             ُ         ً            ُيعرب أيضاً عن قلقه    - ٥    "    رصد "    و  "      مراقبة "                                     
                                                          ُ                              ُ         األقليات اإلسالمية والعربية، وبذلك تزيد من وصم هذه األقليات وُتضفي الشرعية على التمييز الذي ُتعانيه؛

                                                                  من اهلجمات واالعتداءات املادية على املنشآت التجارية واملراكز         ُ                             ُيعـرب عـن استيائه الشديد      - ٦ 
                الرموز الدينية؛                                                       الثقافية وأماكن العبادة اخلاصة جبميع األديان، ومن استهداف 

                                                                           ُ                   الدول على اختاذ إجراءات حازمة حلظر نشر األفكار واملواد القائمة على العنصرية وكُره                حيث - ٧ 
ّ                                        ُ   ّ       ً                                                        األجانـب واملوّجهة ضد أي دين من األديان أو أتباعه، واليت ُتشكّل حتريضاً على الكراهية العنصرية والدينية أو                              

                  العداوة أو العنف؛

                                                            يام، يف إطار النظام القانوين والدستوري لكل منها، بتوفري احلماية                  الدول على الق         ً      حيـث أيضـاً    - ٨ 
                                                                                                        الكافية من أفعال الكراهية والتمييز والترهيب واإلكراه الناشئة عن تشويه صورة األديان، وعلى اختاذ مجيع التدابري 
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                        ونية باستراتيجيات فكرية                                                                       ُ          املمكنة لتعزيز التسامح واحترام مجيع األديان ومنظومات قيمها، وعلى تكملة الُنظم القان
                                         وأخالقية ملكافحة الكراهية والتعصب الدينيني؛

                                                                       مجيع الدول على ضمان قيام مجيع املوظفني العموميني، مبن فيهم املوظفون املكلفون        حيث كذلك - ٩ 
       م خمتلف                                                      ّ                                               بإنفـاذ القوانـني، والعسكريون، وموظفو اخلدمة املدنية، واملرّبون، أثناء أدائهم مهامهم الرمسية، باحترا     

                                                                                                            األديـان واملعتقدات وعدم التمييز ضد األشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وضمان التثقيف أو التدريب                
                  الالزم واملناسب هلم؛

                                                       ُ                        على أن لكل إنسان احلق يف حرية التعبري، وهي حرية ينبغي أن ُتمارس مبسؤولية وميكن          يؤكـد  -  ١٠ 
                                                          ون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، ومحاية األمن                                                           بالـتايل أن ختضع لقيود ينص عليها القانون وتك        

                                                                         الوطين أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق واحترام األديان واملعتقدات؛

                             البصرية واإللكترونية، مبا    -                                                              عن استيائه من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية          ُ     ُيعرب -  ١١ 
                           ُ                                             للتحريض على أعمال العنف وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                                                 فـيها اإلنترنـت، وأية وسيلة أخرى      
                                 والتمييز ضد اإلسالم أو أي دين آخر؛

                                                                                       املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما                  يدعـو  -  ١٢ 
ّ                                                              يتصـل بذلـك من تعصب أن ُيقّدم بصورة منتظمة تقارير عن مجيع مظاهر تشويه ص                                         ورة األديان، وخباصة عما                         ُ  

                                                   ً  للخوف من اإلسالم من آثار خطرية على التمتع باحلقوق كافةً؛

ّ                                        إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقّدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة     يطلب -  ١٣                                      
  .      ً                     تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

---- 


