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  مقدمة�أوالً 

مواصلة "، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان       ٢/١٠٢طلـب جملـس حقوق اإلنسان، مبوجب مقرره          -١
تقارير والدراسات االضطالع بأنشطتها وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث ال

، تقرير سنوي ٢٠٠٥/٣ولقد قدم إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني، عمالً بالقرار      ". ذات الصلة 
وال تزال املعلومات املضمنة يف ذلك التقرير ذات        . عن مسألة تشويه صورة األديان    ) E/CN.4/2006/12(شـامل   

. ٦٠/١٥٠عمالً بقرارها   ) A/61/325(م مؤخراً إىل اجلمعية العامة      صلة، وهي معلومات يكملها التقرير الذي قد      
، قدمت املفوضة السامية إىل اجمللس يف دورته الثانية تقريراً آخر عن            ١/١٠٧وعمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان      

 ٢/١٠٢وتفهم املفوضية أن املقرر     ). A/HRC/2/6(الـتحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح         
وبناًء عليه، يتناول هذا    . على دورة تقدمي التقارير السنوية فيما يتعلق هبذه املسألة إىل أن يقرر اجمللس خالف ذلك              ُيـبقي   

 .التقرير املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان التطورات اليت حدثت على مدى السنة املاضية فيما يتعلق بتشويه صورة األديان

  الدول األعضاء الردود الواردة من�ثانياً 

 مذكرة شفوية تدعوها فيها إىل تقدمي       ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٠أرسـلت املفوضية إىل الدول األعضاء يف         -٢
اإلجراءات اليت  ) أ: (، وال سيما خبصوص القضايا التالية     ١/١٠٧مسـامهاهتا وفقـاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان         

شر أفكار العنصرية وكره األجانب واملواد اليت تستهدف      تتخذها الدولة ملنع املؤسسات واملنظمات السياسية من ن       
الضمانات القانونية والدستورية الرامية إىل ) ب(أي ديانـة وتشـكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف؛ و        

 التدابري املتخذة لتعزيز  ) ج(احلمايـة مـن أعمال الكراهية والتمييز واإلكراه النامجة عن تشويه صورة األديان؛ و             
الربامج أو الوحدات التثقيفية والتدريبية الرامية ) د(التسامح واحترام مجيع األديان ومنظومات القيم اليت حتكمها؛ و

إىل ضمان احترام مجيع املوظفني العموميني ملختلف األديان واملعتقدات وعدم ممارستهم للتمييز على أساس الدين               
التدابري املتخذة لضمان تكافؤ فرص التعليم للجميع، قانوناً وممارسة، مبا  ) ه(واملعتقد أثناء أدائهم ملهامهم الرمسية؛ و

يف ذلك إمكانية تلقي مجيع األطفال تعليماً ابتدائياً جمانياً وإتاحة الفرصة للكبار للتعلم والتثقف مدى احلياة، على                 
جراءات الرامية إىل دعم اإل) و(أسـاس احـترام حقوق اإلنسان والتنوع والتسامح دون متييز ألي سبب كان؛ و    

. وتشـجيع قيام حوار عاملي من أجل إجياد ثقافة سلم وتسامح تقوم على احترام حقوق اإلنسان والتنوع الديين                 
 .ولقد استخدمت املعلومات املقدمة من الدول األعضاء إلعداد هذا التقرير

 وسلوفينيا وفرنسا )١(ية السوريةوتلقت املفوضية ردوداً من سبع دول أعضاء هي تونس واجلمهورية العرب -٣
ويتضمن التقرير أيضاً معلومات مقدمة من موريشيوس رداً على املذكرة الشفوية اليت            . وفنلـندا وكرواتيا وكوبا   

، وهي معلومات وردت يف وقت متأخر حبيث مل ٢٠٠٥/٣ عقب اختاذ قرار اللجنة ٢٠٠٥مايو / أيار٩أرسلت يف 
 . E/CN.4/2006/12يتسّن إدراجها يف الوثيقة 

                                                      

 .عند إعداد هذا التقرير، مل تكن ترمجة الرد الوارد من اجلمهورية العربية السورية جاهزة )١(
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اإلشارة إىل مجيع أشكال التمييز والبغضاء القائمة       " من دستور كرواتيا حظراً مباشراً       ٣٩وحتظـر املادة     -٤
كما ينص القانون الدستوري املتعلق حبقوق      ". عـلى أسـاس االنتماء القومي والعرقي والديين والتحريض عليها         

وتشمل خطة عمل احلكومة وضع استراتيجية وطنية       . ياتعلى محاية حقوق هذه األقل    ) ٢٠٠٢(األقليات القومية   
 .ملكافحة التمييز

وُيجرِّم القانون اجلنائي الكروايت التمييز والعنصرية ونشر اخلطابات اليت تنم عن الكراهية والبيانات العامة  -٥
مواد تنكر حدوث اإلبادة اليت تشجع على العنصرية والكراهية الدينية واإلثنية، مبا يف ذلك استخدام اإلنترنت لنشر 

ويشكل انتهاك حرية الدين جرمية  . اجلماعـية أو اجلـرائم املرتكبة ضد اإلنسانية أو تقلل من خطورهتا أو تقبلها             
 . من هذا القانون١١٠مبوجب املادة 

وتوفـر حكومـة كرواتـيا التدريب ألفراد الشرطة يف املسائل املتعلقة جبرائم الكراهية واحترام خمتلف                 -٦
 .ويتلقى موظفو القضاء أيضاً تدريبياً على مكافحة العنصرية والتمييز. ياناتالد

وحيصـل مجيع املواطنني وغري املواطنني على التعليم االبتدائي جماناً، ويشتمل املنهج الدراسي على تعليم                -٧
 . الدين كمادة اختيارية

 اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية     واعـتمدت كوبـا نظاماً شامالً من السياسات والتدابري يف خمتلف           -٨
، يف فصله   ١٩٧٦وينص دستور عام    . والثقافية هبدف القضاء على مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز بسبب الدين            

 املـتعلق باملسـاواة، على أن مجيع املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات، وأن على مؤسسات الدولة أن توفر التعليم                  
وميثل التمييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو األصل القومي أو            . جلمـيع املواطنني منذ سن مبكرة وفقاً ملبدأ املساواة        

وينص الفصل السابع من الدستور     . الديـن وغريها من األسباب انتهاكاً لكرامة اإلنسان وخيضع للعقاب مبوجب القانون           
وقد . على جمموعة من احلقوق املدنية والسياسية، مبا فيها حرية الدين         " ألساسيةاحلقوق والواجبات والضمانات ا   "املعنون  

 اليت تنص على أن األجانب املقيمني       ٣٤ أحكاماً قانونية جديدة، مبا فيها املادة        ١٩٩٢أضـاف اإلصالح الدستوري لعام      
 . يف كوبا يتمتعون بنفس احلقوق الدستورية اليت يتمتع هبا املواطنون الكوبيون

 من القانون اجلنائي على معاقبة أي شخص ميارس التمييز أو حيرض عليه وينتهك مبدأ          ٢٩٥وتنص املادة    -٩
كما تعاقب املادة ذاهتا على نشر األفكار اليت تقوم على أساس التفوق العرقي . املساواة املضمونة مبوجب الدستور

 . والتحريض على الكراهية العنصرية وأعمال العنف العنصري

 من الدستور على   ٦كما تنص املادة    .  منه حرية الدين والوجدان    ١١ويضـمن دسـتور فنلندا يف املادة         -١٠
 .ضمانات ضد الكراهية الدينية

، إىل تعزيز اندماج هذه الفئة      ١٩٩٩ويهـدف القـانون املتعلق بإدماج املهاجرين، الذي اعتمد يف عام             -١١
، أنشئ مكتب أمني املظامل املعين باألقليات، وهو        ٢٠٠١يف عام   و. الضـعيفة ومتـتعها باملساواة وحرية االختيار      

مكتب تابع لوزارة العمل تتمثل أهدافه يف رصد تنفيذ مبدأ عدم التمييز اإلثين، وإقامة عالقات إثنية جيدة، ومنع                  
نون املتعلق ومن الصكوك القانونية األخرى اليت حتمي حرية الدين والوجدان، القا. التمييز ضد األجانب واألقليات

 . الذي ينص على منع التمييز بسبب الدين أو املعتقد) ٢٠٠٤(حبظر التمييز 
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وُيجـرِّم قانون العقوبات التحريض على الكراهية العنصرية أو اإلثنية أو الدينية ونشر الصور الفاضحة،                -١٢
عات املماثلة يف حال تعرضها وحيظـر التميـيز بسبب الدين، وينص على محاية الفئات اإلثنية أو الدينية أو اجلما    

 .للتهديد أو التشهري أو اإلهانة

نشر األفكار العنصرية واليت تنم     ) ٢٠٠٣(ومينع القانون املتعلق مبمارسة حرية التعبري يف وسائط اإلعالم           -١٣
 .وقد وضعت مبادئ توجيهية للصحفيني يسترشدون هبا يف تناوهلم هلذه القضايا. عن كره األجانب

ت شـبكة وطنـية من أصحاب املصلحة املناهضني للعنصرية وكره األجانب تعمل حتت رعاية               وأُنشـئ  -١٤
 نظمت دورات تدريبية إلذكاء وعي السلطات العامة واملسؤولني وحتسيسهم مبختلف           ٢٠٠١ومنذ عام   . احلكومة

دريب رجال  كما نظمت دورات لتدريب املدعني العامني خبصوص مبدأ املساواة، وت         . جوانـب التمييز وأسبابه   
 .الشرطة خبصوص اجلرائم اليت ترتكب بدوافع إثنية

فقد أجريت إصالحات مؤسسية عدة     . وتـويل حكومة فرنسا أولوية عليا ملكافحة مجيع أشكال التمييز          -١٥
، أنشئت جلنة مشتركة بني الوزارات      ٢٠٠٣ويف عام   . هبدف تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز       

. العنصرية ومعاداة السامية، يرأسها رئيس الوزراء، لتحديد سياسة احلكومة يف جمال مكافحة العنصرية          ملكافحـة   
ووضعت اللجنة مبادئ توجيهية ألفراد الشرطة يف جمال مكافحة العنصرية وعينت قضاة لالضطالع مبهمة التنسيق 

ييز وتكريس املساواة كهيئة إدارية مستقلة ملعاجلة     ويف السنة التالية، أُنشئت اهليئة العليا ملكافحة التم       . يف احملـاكم  
ومببادرة من رئيس اجلمهورية، قامت احلكومة بإعادة إنشاء        . حـاالت التميـيز مبختلف أشكاله وتعزيز املساواة       
 مها اجمللس املعين باالندماج واللجنة املشتركة بني الوزارات         -مؤسسـتني تركز مهمتهما على اندماج املهاجرين        

 . باالندماجاملعنية

وينص القانون الفرنسي على محاية حرية التعبري، وهو بذلك حيمي حرية الرأي واالعتقاد، ويندد جبميع                -١٦
 والقانون املتعلق حبرية الصحافة الصادر ١٩٩٤مارس / آذار١ويعاقب قانون العقوبات الصادر يف . أشكال التمييز

ويشكل التحريض على التمييز . ة واليت تنم عن كره األجانب على نشر الرسائل العنصري١٨٨١يوليه / متوز٢٩يف 
أو العنف أو الكراهية العنصرية، وأعمال التشهري واإلهانة اليت تتسم بطابع عنصري أو تقوم على التمييز، وكذلك 

  الصادر٦٦٩-٢٠٠٤وإن القانون رقم . إنكار حدوث اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية انتهاكات للقانون الفرنسي
 املتعلق حبرية االتصال، يسمح     ١٩٨٦سبتمرب  / أيلول ٣٠ واملعّدل للقانون الصادر يف      ٢٠٠٤يولـيه   / متـوز  ٩يف  

لـلمجلس األعلى لوسائل االتصال السمعية والبصرية جبمع كل املعلومات الالزمة من مشغِّلي شبكات األقمار الصناعية،             
 .اكات، وتوجيه نظر جملس الدولة إىل هذه املسألةوينص على معاقبة هؤالء املشغِّلني يف حال ارتكاب انته

 ١٧ الصادر يف ٧٣-٢٠٠٢وفيما يتعلق باإلسكان، جرى تعديل التشريعات السابقة مبقتضى القانون رقم  -١٧
 . املتعلق بتحديث اجملتمع بغية توفري احلماية لضحايا املمارسات القائمة على التمييز٢٠٠٢يناير /كانون الثاين

. ومـة فرنسا أن املدارس العامة هي مؤسسات حمايدة جيب أن تكفل املساواة بني اجلنسني              وتؤكـد حك   -١٨
 على حظر مجيع الرموز أو األزياء الدينية     ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥ الصادر يف    ٢٢٨-٢٠٠٤ويـنص القانون رقم     

 .أما الرموز الدينية غري الظاهرة فمسموح هبا. امللفتة للنظر يف املدارس العامة
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من دستور موريشيوس على منع التمييز أياً كانت أسبابه، مبا يف ذلك العرق أو الرأي ) ب(٣ املادة وتنص -١٩
 ١٩٩٨وباإلضافة إىل الدستور، ينص القانون املتعلق حبماية حقوق اإلنسان لعام           . السياسي أو العقيدة أو اجلنس    

العبادة، وعلى توفري احلماية من أي شخص       والقانون اجلنائي على محاية حقوق اإلنسان وحرياته، مبا فيها حرية           
 .يسيء إىل القيم األخالقية لألديان

وعالوة على ذلك، أنشأ رئيس     . ، أنشـئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      ٢٠٠١أبـريل   /ويف نيسـان   -٢٠
ني موريشيوس فريق تفكري يتألف من عشرة أشخاص ينتمون إىل مجاعات إثنية خمتلفة، وذلك هبدف تعزيز احلوار ب

 . أفراد هذه اجلماعات

وتنظم مدونة قواعد   .  نشر اآلراء العنصرية   ٢٠٠٠وميـنع القـانون املتعلق بوسائل البث املستقلة لعام           -٢١
 .املمارسات اخلاصة بالصحفيني العاملني يف اإلذاعة كيفية تناول املسائل اإلثنية والدينية

عن دينهم، االلتحاق باملدرسة حىت بلوغ      ويف موريشـيوس، جيـب على مجيع األطفال، بصرف النظر            -٢٢
 .السادسة عشرة من العمر

، حق كل فرد اعتناق معتقداته الدينية ومعتقداته األخرى         ٦١ و ٤١ويضمن دستور سلوفينيا، يف مادتيه       -٢٣
ملساواة  من الدستور ا١٤وعالوة على ذلك، تكفل املادة . حبرية، واحلق يف التعبري حبرية عن االنتماء القومي واإلثين

يف حقـوق اإلنسـان جلميع السكان بصرف النظر عن أصلهم القومي أو عرقهم أو رأيهم السياسي أو ظروفهم                   
 .  منه، أي شكل من أشكال التحريض على التمييز والتعصب٦٣ومينع الدستور أيضاً، يف املادة . اخلاصة األخرى

ة سلوفينيا، وهو هيئة تعمل كوسيط بني        أنشئ مكتب اجلماعات الدينية التابع حلكوم      ١٩٩٣ويف عـام     -٢٤
 . احلكومة واجلماعات الدينية هبدف تعزيز احترام حرية الدين وتشجيع التعايش السلمي

واملساواة يف املعاملة مضمونة مبوجب القانون املتعلق بإعمال مبدأ املساواة يف املعاملة ومن خالل اجمللس الذي مت                  -٢٥
 . وشرعة عن حرية الدين٢٠٠٦الوة على ذلك، اعتمدت احلكومة يف عام وع. إنشاؤه مبقتضى هذا القانون

 من القانون اجلنائي ُتصنف يف فئة اجلرائم أية انتهاكات للحق يف املساواة يف املعاملة ألي ١٤١وإن املادة  -٢٦
تنص على أن  من القانون اجلنائي لكي ٣٠٠ ُعدِّلت املادة ٢٠٠٤ويف عام . سبب من األسباب، مبا يف ذلك الدين

 .أي شخص ُيحرِّض على البغضاء والتعصب، وينتهك بذلك مبدأ املساواة، يتحمل املسؤولية اجلنائية عن ذلك

ويقضي القانون  .  منه، على ضمان ومحاية حرية الضمري والدين       ٥ويـنص الدستور التونسي، يف املادة        -٢٧
 من الدستور، بأن حتترم     ٨عّدل للمادة   ، امل ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ املؤرخ   ٦٥-٩٧الدسـتوري رقـم     

 . األحزاب السياسية حقوق اإلنسان وتندد جبميع أشكال العنف والتطرف والعنصرية والتمييز

وتكفل احلكومة التونسية حق    . ، حرمة حرية الدين   ١٦٥ و ١٦١وتضـمن اجمللـة اجلزائية، يف مادتيها         -٢٨
 .ة واألمناألقليات الدينية يف اعتناق دينها يف كنف احلري
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وتعاقـب جملـة الصحافة األفراد الذين حيرضون بشكل مباشر على البغضاء بني األجناس أو األديان أو                  -٢٩
وُتعاقب اجمللة أيضاً على التشهري     . السـكان، أو ينشـرون آراًء تقـوم على الفصل العنصري أو التطرف الديين             

 .باألشخاص القائم على أساس العرق أو الدين

 بإصالح نظام التعليم، وذلك بدعم املدارس يف تقدمي تعليم          ٢٠٠٢احلكومة التونسية يف عام     وقد قامت    -٣٠
وباإلضافة إىل ذلك، أُدرجت . يستند إىل حقوق اإلنسان ويقوم على نبذ التمييز والتطرف ومجيع أشكال التعصب

 .كلفني بإنفاذ القواننياملعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف برامج تدريب القضاة واملوظفني اآلخرين امل

اإلجـراءات الـيت اختذهتا مفوضية األمم املتحدة         -ثانياً 
 السامية حلقوق اإلنسان وآليات حقوق اإلنسان

  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان-ألف 

شبكة ، نظَّمت املفوضية حلقة دراسية رفيعة املستوى بشأن العنصرية و         ٢٠٠٦يناير  /يف كـانون الـثاين     -٣١
اإلنترنت خالل الدورة الرابعة للفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان               

وتناول املشاركون يف هذه احللقة مسألة اإلنترنت كوسيلة للتحريض على          ). E/CN.4/2006/18انظـر الوثيقة    (
 .الكراهية العنصرية والدينية

الستشارة الثانية للمؤسسات احلكومية املسؤولة عن ترويج سياسات املساواة العرقية،          ودعمت املفوضية ا   -٣٢
وتناول املشاركون التحديات   . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٨ إىل   ٢٦الـيت ُعقـدت يف مونتيفـيديو يف الفترة من           

 .والصعوبات اليت تؤثر يف ديانات الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي

مت املفوضية الدعم يف تنظيم املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن وبرنامج               وقد -٣٣
يوليه / متوز٢٨ إىل ٢٦عمل ديربان والتحديات املطروحة يف هذا الصدد، وهو مؤمتر ُعقد يف برازيليا يف الفترة من 

 .شعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقيوتناول املؤمتر مسألة االعتراف بثقافات وديانات ال. ٢٠٠٦

ويهـدف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، كما ُتعرفه الصكوك الدولية، إىل تقاسم املعارف وتطوير املهارات                 -٣٤
ا، وبناًء عليه، يساهم هذا التثقيف يف احترام أوجه االختالف وتقديره . واملواقـف بغـية بناء ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان        

ولتعزيز اجلهود ذات الصلة يف مجيع القطاعات، اعتمدت اجلمعية         . ومناهضة التمييز القائم على أسس عدة، مبا فيها الدين        
ولقد .  ألف الذي أعلنت فيه عن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان-٥٩/١١٣ القرار ٢٠٠٤العامة يف عام 

على وجه التحديد إلدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف          ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(ُخصصـت املرحلة األوىل من الربنامج       
يوليه /يف متوز ) A/59/525/Rev.1(نظامي التعليم االبتدائي والثانوي؛ واعُتمد املشروع املنقَّح خلطة العمل للمرحلة األوىل            

ى الصعيد الوطين يف جماالت     وتركز خطة العمل على ما يلزم اختاذه من إجراءات عل         ).  باء -٥٩/١١٣القـرار    (٢٠٠٥
وترد يف تقرير املفوضة السامية . ختطـيط وتنفيذ وتقييم أنشطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظم الدراسية الوطنية            

 .معلومات عن األنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية دعماً هلذه اجلهود) A/HRC/4/85(إىل الدورة احلالية للمجلس 



A/HRC/4/50 
Page 7 

ولقد . ة رسائل عدة عن أعمال أو حماوالت تتصل بتدنيس مواقع دينية يف مناطق خمتلفة      وتلقـت املفوضي   -٣٥
أُحيلـت هـذه الرسائل إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة                

 .للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 جراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان اإل-باء 

تناولـت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية                -٣٦
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب قضية تشويه صورة األديان وذلك يف تقرير قُّدم إىل 

وأشار املقرران اخلاصان إىل ما تتسم به اإلرادة السياسية القوية للدول           ). A/HRC/2/3( اإلنسان   جملـس حقوق  
وعالوة على ذلك، من الضروري أن      . األعضـاء من أمهية بالغة يف التصدي لتصاعد التعصب العنصري والديين          

 .تشجع احلكومات احلوار بني الثقافات واحلضارات واألديان ومتارسه

املفوضية مشاركة املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد يف االجتماعني التاليني اليت كانت          ودعمت   -٣٧
مؤمتر ويلتون بارك حول    ) أ: (مسـألة التسـامح واحترام التنوع الديين من املسائل املركزية اليت طُرحت فيهما            

 من أجل وضع سياسات وإقامة شراكات       العمل معاً : التصـدي للقوالـب النمطية يف أوروبا والعامل اإلسالمي        "
املؤمتر الدويل لالحتفال   ) "ب(؛ و ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣ و ٢، املعقـود يف سـتينينغ باململكة املتحدة يومي          "بـناءة 

بالذكـرى السـنوية اخلامسة والعشرين العتماد إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب                
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٥، املعقود يف براغ، يف "١٩٨١الدين أو املعتقد لعام والتمييز القائمني على أساس 

وقدم املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك  -٣٨
 ). A/HRC/4/19(رة األديان من تعصب تقريراً إىل الدورة احلالية جمللس حقوق اإلنسان تناول فيه مسألة تشويه صو

 : ودعمت املفوضية مشاركة املقرر اخلاص يف االجتماعني التاليني اللذين ناقشا مسألة تشويه صورة الدين             -٣٩
، املعقود يف   "التحدي األورويب اجلديد يف مكافحة العنصرية والتمييز      : تصـاعد ظاهـرة اخلوف من اإلسالم      ) "أ(

 ٢٠، املعقود يف لندن، يف  "حضارة عاملية أو تصادم احلضارات    ) "ب(؛ و ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٨باريس يف   
 .٢٠٠٧يناير /كانون الثاين

  خالصة-ثالثاً 

مـا برحـت الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل الواسع، مبا يف ذلك املنظمات غري                  -٤٠
 ومع ذلك، ال تزال مشكلة التعصب والتمييز بسبب         .احلكومية، تتخذ اخلطوات الالزمة للتصدي للتعصب الديين      

وتشري التقارير املتواصلة عن االدعاءات بوقوع أحداث تتعلق بالتعصب والتمييز بسبب الدين . الدين واملعتقد قائمة
ق فالتطبيق املوحَّد واملتسق للقانون، على أساس حقو      . أو املعـتقد إىل أنه ال يزال هناك الكثري مما جيب القيام به            

وتتسم اإلرادة السياسية للدول األعضاء بأمهية قصوى للتصدي هلذه         . اإلنسان، هو أمر ضروري ولكنه غري كافٍ      
 .الظاهرة بشكل فعال

- - - - - 


