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  جملس حقوق اإلنسان 
  احملفل املعين بقضايا األقليات

  الدورة السادسة
   ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧-٢٦

  مشاريع توصيات بشأن ضمان حقوق األقليات الدينية    

  *رة مقدمة من األمانةمذك    

  مقدمة  -أوالً  
، تتضمن هذه الوثيقة مشاريع     ١٩/٢٣ و ٦/١٥وفقاً لقراري جملس حقوق اإلنسان        -١

. التوصيات اليت ستكون أساس املناقشات يف الدورة السادسة للمحفل املعين بقضايا األقليات           
ضـمان  : ملعتقـد ما يتجاوز حرية الدين أو ا     "وسيتناول احملفل يف دورته السادسة موضوع       

وسوف يتوخى احملفل تقدمي نتائج جوهرية وملموسـة يف شـكل           ". حقوق األقليات الدينية  
وسيقدم اخلبري املستقل   . توصيات مواضيعية ذات قيمة عملية بالنسبة إىل مجيع اجلهات املعنية         

دها املعين بقضايا األقليات إىل جملس حقوق اإلنسان، يف دورته اخلامسة والعشرين املقرر عق            
، الوثيقة اخلتامية اليت تتضمن التوصيات املقترحة يف هذه الدورة مـن            ٢٠١٤مارس  /آذاريف  

  . دورات احملفل
 املتعلـق حبقـوق     ١٩٩٢وتستند التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة إىل إعالن عام            -٢

ري واملبادئ  األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وإىل املعاي            
الدولية واإلقليمية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها جهـات            

وقد استرشدت هذه التوصيات باآلراء والتعليقات العامة       . معنية خمتلفة وإىل التشريعات احمللية    
__________ 

 .تأخر تقدميها  *  
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 وبالتقـارير   الصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وهيئات أخرى من هيئات املعاهدات،          
والتوصيات ذات الصلة املقدمة من إجراءات خاصة خمتلفة، مبا يشمل عمل املقـرر اخلـاص            

  .ويرد أدناه عرض موجز لإلطار القانوين. املعين حبرية الدين أو املعتقد
ومثلما كان عليه األمر يف دورات احملفل السابقة، تتناول التوصيات جمموعة من املـسائل                -٣

يؤمل أن تفسر التوصيات تفسرياً بنَّاًء، يف إطار التعاون واحلوار املفتوح مع مجاعات             و. غري مستوفاة 
  .األقليات الدينية يف ضوء التزامات الدول بتنفيذ معايري حقوق اإلنسان تنفيذاً فعاالً يف الواقع العملي

وقد صيغت التوصيات بعبارات واسعة وميكن تنفيذها يف بلدان ذات سياقات دينيـة               -٤
ويأخذ عمل احملفـل    . تارخيية وثقافية متنوعة، يف إطار االحترام الكامل حلقوق اإلنسان العاملية         و

يف احلسبان ما تتسم به أوضاع البلدان واألقليات من تنوع كبري قد يستدعي اختاذ تدابري خمتلفة                
ـ . لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية داخل دولة معينة       شاركون وأعاد امل

يف احملفل أيضاً تأكيد أن تلك التدابري جيب أن ختضع للرصد واالستعراض على أساس منـتظم                
وقد ُشدد باستمرار يف احملفل على أن احللول املوحدة ليست          . لضمان بلوغها األهداف املنشودة   

  .ممكنة وال مستحبة بصورة عامة، وأنه ينبغي من مث أن تستخدم التوصيات من هذا املنطلق
وقد تبني يف دورات احملفل السابقة أن النهج املتبعة حلماية حقوق األقليات ختتلـف                -٥

وتتيح . وفقاً لظروفها ولعوامل أخرى كالسياق التارخيي والثقايف والديين واألنظمة السياسية         
دورة احملفل هذه جلميع اجلهات املعنية فرصة تقاسم آرائها بشأن املمارسات والنهج واآلليات             

. ائمة اليت ميكن تكرارها يف بلدان ومناطق أخرى لضمان حقوق األقليات الدينية وأمنـها             الق
ويالحظ أن احترام حقوق األقليات الدينية ال ينشأ بصورة تلقائية عن أي ديانة رمسية حمددة               

  .أو منوذج إيديولوجي بعينه
ت غـري   وتقدم هذه الوثيقة لصناع السياسات واملسؤولني احلكـوميني واملنظمـا           -٦

احلكومية واألكادمييني وجهات أخرى، منها األقليات الدينية أنفسها والزعماء الدينيون، حملة           
عامة عن اخليارات واحللول املمكنة جملاهبة التحديات اليت يواجهها األشخاص املنتمـون إىل             

وستتيح التوصيات لصناع السياسات مورداً يساعدهم على تـبين اخليـارات           . أقليات دينية 
لسليمة واملستنرية لدى تصميم التشريعات والسياسات الرامية إىل ضمان حقوق األقليـات            ا

وستشكل الوثيقة كذلك أداة مفيدة لألقليات الدينيـة أنفـسها، إذ سترشـدها يف              . الدينية
  .جهودها من أجل حتسني أوضاعها وتيسري التحاور والتبادل البناء بني األديان

  اإلطار القانوين  -ثانياً  
عادةً ما كانت مسألة تعزيز ومحاية حقوق األقليات الدينية تعاجل فيما مضى ضـمن           -٧

 بشأن القضاء علـى     ١٩٨١فإعالن عام   . اإلطار القانوين الدويل املتصل حبرية الدين واملعتقد      
مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد ال يذكر األقليات الدينية              

ويشكل هذان املبدآن   . حية رغم أنه يكرس املساواة وعدم التمييز كمبدأين رئيسيني        بعبارة صر 
  . اجلوهريان أيضاً أساس إطار حقوق األقليات
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية علـى أنـه             ٢٧وتنص املادة     -٨
ن حيرم األشخاص املنتسبون جيوز يف الدول اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أ   ال"

إىل األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو اجملاهرة بدينهم وإقامـة شـعائره               
  ". استخدام لغتهم باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم أو
وُيقر إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليـات دينيـة                 -٩

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٧، مستلهماً أحكام املادة     ")اإلعالن  "  باملشار إليه فيما يلي      (ولغوية
واجلـدير  . باحلقوق املدنية والسياسية، مسؤولية الدول عن ضمان محاية هوية األقليات الدينية          

بالذكر أن نطاق اإلعالن يّتسع ملا هو أبعد من ذلك إذ يتضمن تفاصيل املتطلبـات اإلجيابيـة                 
  . وتكمل هذه احلقوق حرية الدين واهلوية الدينية وتتجاوزمها. ماية حقوق األقلياتحل
ويقضي اإلعالن باختاذ تدابري إجيابية يف جماالت التشريع والسياسة العامـة وإعـداد            -١٠

أن تقوم، كل يف إقليمها، حبماية      " منه بأن على الدول      ١ من املادة    ١وتقضي الفقرة   . الربامج
بتهيئـة  "و" ات وهويتها القومية أو اإلثنية وهويتها الثقافية والدينيـة واللغويـة          وجود األقلي 

تعتمـد  " من اإلعالن بأن ١ من املادة ٢وتقضي الفقرة  ". الظروف الكفيلة بتعزيز هذه اهلوية    
 ٢وتؤكد املـادة    ". الدول التدابري التشريعية والتدابري األخرى املالئمة لتحقيق تلك الغايات        

ة بفعالية يف احلياة الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة، واملشاركة،          حق املشارك 
على الصعيد الوطين، وحيثما كان ذلك مناسباً، على الصعيد اإلقليمي، يف القرارات املتعلقة             

 بـأن   ٤ من املـادة     ١وتقضي الفقرة   . باألقلية اليت ينتمون إليها أو املناطق اليت يعيشون فيها        
لى الدول أن تتخذ، حسب االقتضاء، تدابري تضمن أن يتسىن لألشـخاص املنـتمني إىل               ع"

أقليات ممارسة مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة هبم ممارسة تامةً وفعالة دون             
 ٤ مـن املـادة      ٢وعالوة على ذلك، تناشد الفقرة      ". أي متييز وباملساواة التامة أمام القانون     

 تدابري لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األشخاص املنتمني إىل أقليات من التعـبري             اختاذ"الدول  
عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداهتم، إال يف احلاالت اليت             

 ٤وتناشد الفقرة ". تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطين وخمالفة للمعايري الدولية      
تدابري يف حقل التعليم من أجل تشجيع املعرفة بتاريخ األقليـات           "دة ذاهتا الدول اختاذ     من املا 

 من اإلعالن أن السياسات ٥وتقر املادة ". املوجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها  
مع إيالء االهتمام الواجـب للمـصاحل املـشروعة         "والربامج الوطنية ينبغي أن ختطط وتنفذ       

  ". املنتمني إىل أقلياتلألشخاص
أمـر  " األقلية الدينية "واتباع هنج مشويل إزاء حتديد اجلماعات اليت تدخل يف نطاق             -١١

الصادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان بـشأن         ) ١٩٩٤(٢٣يتماشى والتعليق العام رقم     
 معينـة مـن     وجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية يف دولة        "حقوق األقليات، وقد جاء فيه أن       

الدول األطراف ال يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم أن يتقرر مبوجب معايري                
بـشأن  ) ١٩٩٣(٢٢أكدت اللجنة يف تعليقها العام رقم        كذلك). ٢-٥الفقرة  " (موضوعية
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ينبغي أن تفسرا تفـسرياً     " عقيدة"و" دين"احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين أن كلميت         
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية جيـب            ١٨وأن تطبيق املادة    واسعاً  

لذا جيب على الدولة أيضاً أن تكفـل عـدم          . يقتصر على الديانات التقليدية أو املكرسة      أال
التمييز ضد الطوائف الدينية األصغر أو املشتتة أو حديثة النشأة ومتتعها حبقوق اإلنسان على               

وجيب أيضاً االعتراف حبق األفراد يف حتديد هويتهم باعتبارهم منتمني   .  غريها قدم املساواة مع  
  . أو غري منتمني إىل أقلية دينية، وينبغي أال تقتصر املناقشات على اجملموعات املعترف هبا رمسياً

  االعتبارات العامة  -ثالثاً  
وثيقـة باعتبـاره    يف هذه ال  " األقليات الدينية "بناء على ما تقدم، يستخدم مصطلح         -١٢

يشمل جمموعة واسعة من األقليات الدينية أو العقائدية، التقليدية منها وغري التقليدية، سـواًء              
أكان معترفاً هبا من الدولة أم ال، ويضم اجملموعات الدينية أو العقائديـة حديثـة النـشأة                 

. ألقليـات والطوائف الكبرية والصغرية اليت تلتمس محاية حقوقها مبوجب معايري حقـوق ا           
وميكن أيضاً أن يتعرض غري املؤمنني أو امللحدون أو الالأدريون لصعوبات وللتمييز فيحتاجون     

وينبغي أيضاً االهتمام حبالة األقليات الدينية حيثما تشكل أقلية يف منطقة           . إىل محاية حقوقهم  
  .أو ناحية بعينها دون أن تكون أقلية يف البلد ككل

وجيـب أن حتتـرم     . بالتنوع املوجود داخل األقليات الدينيـة     وجيب أيضاً االعتراف      -١٣
وكثرياً ما تكون األقليات الدينية أيضاً أقليات       . بالكامل حقوق كل فرد من أفراد تلك األقليات       

وقد يكون التمييز ضدها مضاعفاً ومتعدد اجلوانب وغري قائم فقط على           . قومية أو إثنية أو لغوية    
" آخـرين " على هويتها اإلثنية أو اللغوية أو غريها وعلى اعتبار أفرادها     هويتها الدينية وإمنا أيضاً   
وقد تتعرض نساء األقليات الدينية وفتياهتا لتمييز متعـدد األشـكال           . أو غري منتمني بالكامل   

واعتماد منظور جنـساين يراعـي      . اجلوانب يف سياق تفاعلهن داخل جمموعتهن وخارجها       أو
ة من التمييز اليت قد تتعرض هلا نساء األقليات وفتياهتا أمر بالغ األمهية             األشكال املتعددة واملتداخل  

  .يف تناول حقوق األقليات وحالة نساء وفتيات األقليات يف أقلية دينية بعينها ويف بلد حمدد
وُتشجَّع اجلهات املعنية كافة، يف إطار جهودها الرامية إىل ضمان حقوق األقليـات               -١٤

 إىل التوصيات املوضوعية والعملية املنحى اليت قدمت يف دورات احملفل           الدينية، على الرجوع  
السابقة اخلمس واليت تركز على اجملاالت املواضيعية الرئيسية املتمثلة يف األقليات واحلـق يف              
التعليم، واملشاركة السياسية الفعالة، واملشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية، وسبل ضـمان            

وتنطبق هذه التوصيات بالقدر    . )١(وفتياهتا، وتنفيذ اإلعالن تنفيذاً فعاالً     ياتحقوق نساء األقل  
ذاته على األقليات الدينية وينبغي أن تعترب مكملة للتوصيات الواردة يف هذه الوثيقـة الـيت                

  .تتوخى وتستهدف التصدي جملاالت حمددة هتّم األقليات الدينية
__________ 

 A/HRC/13/25 و A/HRC/10/11/Add.1احملفـل يف الوثـائق       الصادرة عـن     انظر التوصيات السابقة   )١(
 .A/HRC/22/60 وA/HRC/19/71 وA/HRC/16/46و
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لتوصيات املقدمة يف دورة احملفل ينبغي أن توضـع         وإن مجيع التدابري املتخذة لتنفيذ ا       -١٥
وتصمَّم وُتنفَّذ وُتراجع، إىل أقصى حد ممكن، مبشاركة األقليات الدينية، مبن فيها النـساء،              

وينبغي أن هتيئ مجيع اجلهات الفاعلة املعنية الظروف املالئمـة هلـذا     . مشاركة كاملة وفعالة  
بغي أيضاً بذل جهود يف سبيل ضمان أن ُتلـتمس          وين. التعاون وتوفر آليات لتيسري التشاور    

شىت اآلراء داخل األقليات، مبا فيها آراء الزعماء الدينيني عالوة على آراء أفـراد الطائفـة                
ذل مجيع اجلهود لضمان احترام     وينبغي ب . اآلخرين، وأن تؤخذ يف احلسبان يف سياق العملية       

  .فهم أنفسهم/هم حرية أفراد األقليات الدينية يف حتديد هويتمبدأ

  التوصيات  -رابعاً  
وجيـري الحقـاً    . ترد أدناه جمموعة من التوصيات األساسية املستندة إىل اإلعالن          -١٦

توضيح تلك التوصيات مبجموعة من التدابري املمكنة لتنفيذها يف الواقع العملي من جانـب              
  .خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية

  التوصيات العامة  -ألف  
يع الدول أن تنفذ بالكامل إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات            ينبغي جلم   -١٧

قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية مع إيالء االهتمام الواجب واملكرس حلالة األقليـات               
ووفقاً لإلعالن، ينبغي أن يشمل االهتمام باألقليات الدينية حريـة          . الدينية املوجودة يف البلد   

د بل أن يتجاوزها ليضمن إعمال جمموعة حقوق األقليـات كاملـة لفائـدة          الدين أو املعتق  
  .األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية

 من اإلعالن العـاملي حلقـوق       ١٨وجيب على الدول أن متتثل وتنفذ بالكامل املادة           -١٨
تعلـق   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واإلعالن امل         ١٨اإلنسان، واملادة   

بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد، وأن تويل              
اهتماماً حمدداً للقضايا اليت تثري قلقاً خاصاً لدى األقليات الدينية اليت ميكن أن تتعرض للتمييز               

  .والتهميش والوصم وميكن أن تكون يف حاجة إىل اهتمام أكرب
 الدول، حيثما كان ذلك مناسباً، يف تدابري خاصة تتصدى للتمييـز            وينبغي أن تنظر    -١٩

وتدابري عـدم   . وانعدام املساواة اللذين طاملا تعرض هلما األشخاص املنتمون إىل أقليات دينية          
التمييز أساسية، لكن حقوق األقليات تستدعي يف أحيان كثرية اختاذ إجراءات إجيابية حمددة             

هتمام املؤسسي باألقليات الدينية على تيسري تلك التدابري وحيّسن     ويساعد اال . لضمان املساواة 
دمج قضايا األقليات يف عمل مؤسسات كهيئات حقوق اإلنسان والوزارات املعنية بالتصدي            

  . األقلياتقللبواعث الرئيسية لقل
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  تنفيذ املعايري الدولية والتشريعات احمللية  -باء  
الن يف التشريعات احملليـة وأن يتجلـى االهتمـام     ينبغي أن تدمج الدول أحكام اإلع       -٢٠

املكرس لألقليات الدينية يف األطر املؤسسية الوطنية حلماية حقوق اإلنسان، مبا يشمل وزارات             
  .السيادة واإلدارات احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وهيئات وآليات التشاور

خلو األحكام املوجودة يف القانون من      وينبغي استعراض التشريعات القائمة لضمان        -٢١
  .التمييز أو من أي أثر متييزي مباشر أو غري مباشر على األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية

وينبغي أن تعتمد الدول تشريعات حملية ملنع التمييز تتضمن أحكاماً حتظـر التمييـز            -٢٢
وينبغي أن تكفل احلكومـات     . يةاملباشر وغري املباشر ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات دين        

تنفيذ تلك التشريعات، مبا يشمل تنفيذها على الصعيد احمللي، وتوافر سبل االنتصاف وسهولة             
  .وصول األقليات الدينية إليها وتطبيق عقوبات مالئمة يف حال انتهاك تلك التشريعات

وينبغي للدول اليت مل تعتمد بعد قوانني حلماية األقليات الدينية مما قد تتعرض له من                 -٢٣
كراهية دينية وحتريض على التمييز أو العداء أو العنف على أسس دينيـة أن تعتمـد تلـك                  

  .القوانني وفقاً للمعايري الدولية املنطبقة
سات مكافحة اإلرهاب وتطبيقهـا     وينبغي أن تكفل الدول أال تترتب على تشريعات وسيا          -٢٤

وينبغي للـدول أن    . نتائج سلبية بالنسبة إىل أفراد اجملموعات الدينية، ال سيما بسبب التصنيف الديين           
  .تكفل فرض حظر قانوين فعلي على التصنيف الديين، ال سيما يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب

  السياسات والربامج   -جيم  
لتزامها حبماية حقوق األقليات الدينية بضمان دمج قضاياها        ينبغي أن تبدي الدول ا      -٢٥

وينبغي تنفيذ هنج قائمة علـى حقـوق   . وإبرازها باستمرار يف السياسات والربامج احلكومية    
األقليات تكون ذات نطاق شامل وتقر بأن األقليات الدينية ميكن أن تكـون يف حاجـة إىل         

تع الكامل حبقوقها يف املساواة وعدم التمييـز يف         اهتمام خاص وإىل تدابري إجيابية لضمان التم      
  . الثقافية منها والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة-مجيع جوانب اجملتمع 

وينبغي أن ختضع تركيبة املؤسسات الوطنية، مبا يشمل اهليئات احلكومية والشركات             -٢٦
وينبغـي أن   . وجودة يف اجملتمـع   العامة، الستعراض دوري يكفل متثيلها لألقليات الدينية امل       

تضمن الدول تعيني أشخاص ينتمون إىل أقليات دينية يف هيئات إنفاذ القانون وغريها مـن               
  .اهليئات الوطنية واملؤسسات العامة

وينبغي اختاذ تدابري لضمان وصول األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية إىل العدالـة،          -٢٧
ي إنفاذ القانون على احلقـوق الـواردة يف اإلعـالن           كتدريب املوظفني العموميني وموظف   

وينبغي بذل جهود يف سبيل زيادة متثيـل        . والتشريعات احمللية املتصلة حبقوق األقليات الدينية     
  .األقليات الدينية يف السلطة القضائية وحتسني وصوهلا إىل الوظيفة العمومية



A/HRC/FMI/2013/3 

7 GE.13-17754 

الدول اجملاورة والشقيقة الـيت     وكما نص عليه اإلعالن، ينبغي أن تتعاون الدول مع            -٢٨
أو الثقايف  /تنحدر منها األقليات الدينية من أجل تعزيز التبادل اإلجيايب وتقدمي الدعم الديين و            

املالئم إىل الطوائف الدينية ومتكني أفراد هذه الطوائف من إقامة عالقات سلمية واحملافظة على 
  .خارج حدود الدولةتلك العالقات مع سائر أفراد مجاعتهم داخل بلدهم و

وينبغي أن تكفل نقابات العمال استيعاب األقليات الدينية بصورة معقولة يف سـوق     -٢٩
وينبغي هلا على سبيل املثال تنمية خربهتا فيما يتعلق بالصعوبات اليت تواجهها األقليات            . العمل

  .احللولالدينية يف بلدها والسعي إىل إشراك صناع السياسات وأصحاب العمل يف إجياد 
وينبغي أن تنمي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان خربهتا يف جمال التنوع الـديين               -٣٠

داخل الدولة املعنية وأن تضمن بصورة نشطة معاجلة الصعوبات اليت تواجههـا اجملموعـات              
الدينية يف عملها، وذلك بسبل منها، حسب االقتضاء، إنشاء وحدة متخصـصة يف قـضايا               

وينبغـي هلـذه    . بادئ توجيهية هبذا الشأن لفائدة أصحاب العمل مـثالً        األقليات ووضع م  
  .املؤسسات أن تعزز وتكفل متثيل هذا التنوع الديين داخل أماناهتا ويف صفوف موظفيها

  التشاور واملشاركة  -دال  
ال بد من اختاذ تدابري إجيابية لضمان التشاور مع مجيع األقليات الدينيـة ومـشاركتها           -٣١

ويساعد دمج األقليات الدينية يف هيئات التشاور وصنع القـرار          .  مستويات اجملتمع  على مجيع 
وينبغي أن تيـسر الـدول إنـشاء    . على ضمان أخذ آرائها وقضاياها وشواغلها بعني االعتبار      

  .اهليئات واآلليات الرامية إىل هتيئة فضاء للنقاش والتبادل بشأن القضايا املتصلة باألقليات الدينية
ينبغي أن تنخرط الدول يف مشاورات مفتوحة مع مجيع األقليات الدينية ومع اجملتمـع              و  -٣٢

  .بأسره فيما يتعلق بتدابري حتسني احترام مجيع حقوق اإلنسان لألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية
وينبغي أن ُتتخذ وُتعزز يف القطاعني العام واخلاص تدابري لتحسني متثيل ومـشاركة               -٣٣

. الدينية يف مجيع ميادين احلياة، مبا يشمل مبادرات التوظيف والتـدريب اهلادفـة            األقليات  
وينبغي أن تكون األقليات الدينية، مبا فيها الطوائف الصغرية، ممثلـة يف اهليئـات الرقابيـة                

  .والتنظيمية ذات الصلة بدوائر إنفاذ القانون مثالً
املـساواة مـع غريهـا، إىل       وينبغي أن تشجع الدول وصول األقليات، على قدم           -٣٤

تكنولوجيا وأدوات املعلومات واالتصاالت، مبا فيها اإلنترنت وقنوات التواصل االجتمـاعي           
على الشبكة، باعتبار ذلك وسيلة لنشر املعلومات وتقاسم املمارسات اجليـدة ولتـشجيع             

ـ             اة وتعزيـز   مشاركة األقليات الدينية، مبن فيها الشباب، مشاركة فعالة يف مجيع ميادين احلي
  .روح القبول على كل املستويات ودعم احلوار بني األديان

وحيثما تشكل األقليات الدينية أغلبية يف منطقة أو ناحية معينة، ميكن اعتبار ترتيبات               -٣٥
أو السياسي مناسبة، مع إيالء االعتبار الواجب لضمان حقوق من          /االستقالل الذايت الثقايف و   
  .املناطققد يشكلون أقلية يف تلك 
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  التعليم  -هاء  
جيب على الدول أن تكفل هتيئة بيئة تعليمية وطنية حفية وغري متييزيـة لألشـخاص         -٣٦

املنتمني إىل أقليات دينية وأن تتيح للطالب املنتمني إىل أقليات دينية فرصة تعلم دينهم والتعبري               
  .اهتمعنه واملشاركة يف العطل الدينية والتعرف على أديان اآلخرين ومعتقد

وينبغي أن تضع احلكومات وتنفذ سياسات تعليمية شاملة وهادفة تتـيح جلميـع               -٣٧
وينبغي اعتماد هنج   . األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية فرصة الوصول إىل بيئات تعلم جيدة          

تعليمية مشتركة بني الثقافات تراعي األقليات وتويل اهتماماً خاصاً إلبراز تعددية األقليـات             
ة ومسامهتها اإلجيابية يف اجملتمع وللتصدي للقوالب النمطية واخلرافات السلبية املتعلقـة            الديني

  .بعقائدها ومجاعاهتا
وحيثما تضمن التعليم احلكومي دروساً يف دين أو معتقد معني، ينبغي إقرار إعفاءات         -٣٨

كتاريخ األديـان   وجيب أن تدّرس مواد     . أو بدائل غري متييزية لتلبية رغبات األقليات الدينية       
وينبغـي  . العام بطريقة حمايدة وموضوعية وأن تشجع التفاهم واحلوار بني العقائد واألديـان           

املشاركة يف دروس   ) أولياء أمورهم /مع والديهم (اختاذ تدابري لضمان إمكانية اختيار األطفال       
  .التربية الدينية أو عدم املشاركة فيها

جات البنات املنتميات إىل أقليات دينية يف جمال        وينبغي إيالء اهتمام خاص الحتيا      - ٣٩
وقد يقتضي ضمان حصوهلن على التعليم على قدم املساواة مع غريهن إقامة حوار             . التعليم

مع الطوائف الدينية وداخلها هبدف بلورة النهج املناسبة القائمة على حقوق اإلنسان إزاء             
ن الشروط املتـصلة باللبـاس الـديين        القضايا املتعلقة مثالً حبظر احلجاب أو غري ذلك م        

  .املدارس  يف
وينبغي اختاذ تدابري للتصدي للعقبات القائمة اليت ميكن أن حتول دون حصول بعض               -٤٠

وينبغي القيام بذلك مـثالً عـن    . األقليات الدينية على التعليم اجلامعي بسبب انتمائها الديين       
  .عليمية لفائدة أفراد األقليات الدينيةطريق دمج خمططات إجراءات إجيابية يف السياسات الت

وينبغي أن يتضمن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مكوناً يتعلق حبقوق األقليـات               -٤١
وينبغي أن تتعاون احلكومات مع     . وأن يويل اهتماماً خاصاً لألقليات الدينية، حسب االقتضاء       

ضع مواد تتعلق حبقوق األقليات     منظمات األقليات الدينية واجلهات الفاعلة املعنية من أجل و        
الدينية والطوائف الدينية يف الدولة، وأن تكفل دمج قضايا األقليات وإبرازهـا بالكامـل يف               

وجيب إعادة النظر يف النصوص املدرسية لضمان مالئمة حمتواها لألقليـات           . املناهج املدرسية 
  .الدينية وعدم نقلها قوالب منطية سلبية بشأن تلك األقليات
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  التدريب والتوعية  -ووا  
ينبغي جلميع اجلهات الفاعلة أن تتخذ تدابري يف جمال التوعية، مبـا يـشمل تنظـيم             -٤٢

محالت بشأن حقوق األقليات وأنشطة رامية إىل ترويج اإلعالن، وإتاحة معلومـات عـن              
اهليئات أو اإلدارات أو الوكاالت القائمة املتخصصة يف حقوق األقليات واملـساواة وعمـا              

وينبغي أن تستهدف التوعية جمتمعات األقليات الدينية بوسـائل منـها           . دمه من خدمات  تق
  .وسائط إعالم األقليات وبلغات األقليات ويف مناطقها وكذلك اجملتمع برمته

ووفقاً لإلعالن، ينبغي أن تتخذ الدول تدابري لتشجيع معرفة أديان وتاريخ وتقاليـد               -٤٣
وتدابري تثقيف اجملتمع بصفة عامة ميكن أن       . املوجودة يف إقليمها  ولغة وثقافة األقليات الدينية     

تشمل استحداث موارد عن تاريخ خمتلف اجلماعات الدينية املوجودة يف الدولـة وثقافتـها              
وتقاليدها ومسامهاهتا اإلجيابية يف اجملتمع، عالوة على مبادرات يف وسائط اإلعـالم هبـدف              

  . تشجيع معرفة األقليات الدينية
وينبغي أن تنظر مجيع املؤسسات احلكومية املختصة يف مبادرات تدريبيـة بـشأن               -٤٤

حقوق األقليات وعدم التمييز واملساواة وحرية الدين أو املعتقد واملمارسـات واملنـهجيات             
وينبغي أن ُيقَدم هذا التدريب إىل املوظفني العموميني وموظفي إنفاذ القانون، وينبغي            . اجليدة

صد ومراقبة لتحديد األداء غري املهين من جانب موظفي إنفاذ القانون لـدى             إنشاء آليات ر  
التعامل مع أقليات دينية واملعاقبة عليه، ال سيما يف حاالت تعمـد اإلقـصاء أو التحـرش                 

  .والتصنيف الديين أو اإلثين

  البحوث والبيانات  -زاي  
 يف ذلـك يف سـياق   ينبغي أن جتري الدولة حبوثاً وعمليات جلمع البيانـات، مبـا           -٤٥

استقصاءات التعداد الوطنية، هبدف جتميع معلومـات مفـصلة عـن احلالـة الدميغرافيـة               
  .  االقتصادية لألقليات الدينية يف بلدها- واالجتماعية

وينبغي أن تكون البيانات اجملمعة ذات طابع كمي ونوعي وأن تبحث حالة األقليـات         -٤٦
 وينبغي أن تقيم البحوث حرية األقليات الدينية يف ممارسة دينها .الدينية مقارنة بسائر أفراد اجملتمع

وثقافتها وتقاليدها، وأن تدرس اجملاالت الرئيسية اليت هتّم األقليات، مبا يشمل الوصول إىل تعليم              
  . جيد وإىل فرص العمل والصحة والسكن وقدرة األقليات على املشاركة بفعالية يف احلياة العامة

كاملة لتنوع األديان واملعتقدات يف دولة ما ينبغي أن تشمل اجلماعـات            والصورة ال   -٤٧
وينبغي أن جتمع البيانات على حنو يراعي خصوصية اإلثنيات وعلى          . الدينية والعقائدية كافة  

أساس طوعي، مبا يتوافق مع حق األقليات الدينية يف حتديد هويتها، وأن جيري ذلك يف إطار                
األفراد املعنيني واحلرص على سرية بياناهتم، ووفقاً للمعايري الدولية       االحترام الكامل خلصوصية    

  . املتعلقة حبماية البيانات الشخصية
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. وينبغي أن تكلف اهليئات اإلحصائية الوطنية جبمع بيانات عن األقليـات الدينيـة              -٤٨
 وينبغي أن تنظر احلكومات أيضاً، حيثما كان ذلك ضرورياً، يف دعم عمل املنظمات غـري              

املنطقـة،  /احلكومية واملراكز البحثية ملباشرة مشاريع حبثية تتعلق باألقليات الدينية يف الدولـة       
  . حيثما اقتضى األمر ذلك

  منع أعمال العنف ومحاية أمن األقليات الدينية  -حاء  
تتحمل الدول املسؤولية عن محاية أمن اجلميع وحقوق اإلنسان اخلاصة هبم وعـن               -٤٩

وجيب عليها أن تتحرك على حنو مناسب وسـريع حلمايـة           . م واالستقرار هتيئة ظروف السل  
حقوق وأمن األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية واملعرضني للخطر وملقاضاة كل من يرتكب             

  . أعمال عنف يف حقهم أو يدعمها أو حيرض عليها
يات الدينيـة   وينبغي اختاذ تدابري للوقاية من أعمال العنف اليت تستهدف أفراد األقل            -٥٠
ويف حاالت اخلطر البالغ، ينبغي أن تسارع هيئات إنفاذ القانون إىل اختاذ            . مواقعها الدينية  أو

وينبغي أن تتخذ الـدول     . تدابري وقائية مناسبة وأن تكيف تلك التدابري وفقاً لتطور األوضاع         
ومـن يـضطلعون    مجيع التدابري املناسبة لضمان محاية املدافعني عن حقوق األقليات الدينية           

بأدوار قيادية أو جمتمعية وميكن أن يكونوا معرضني بقدر أكرب للعنف، وملنع االعتداء عليهم              
  . وممارسة العنف ضدهم

وينبغي أن تكفل الدول إجراء حتقيقات شاملة وفورية ومعاقبة اجلناة يف مجيع حاالت   -٥١
 االنتهاكات اخلطرية حلقوق    ختويف األقليات الدينية والتحرش هبا واضطهادها وغري ذلك من        

وينبغي أن تتاح لألقليات الدينية عند االقتضاء تدابري مناسـبة، منـها            . اإلنسان اخلاصة هبا  
ى حنو فعـال مبقاضـاة      املساعدة القانونية، بغية توثيق حاالت العنف أو التخويف والقيام عل         

  . وعنف جمتمعياعتداءات ما يستهدفها من املتورطني في
ت الرتاع، ينبغي إيالء اهتمام خاص حلالة وأمن األشـخاص املنـتمني إىل    ويف حاال   -٥٢

وينبغي بذل جهود لُيعاد بالكامل، ويف إطار احترام الكرامـة، إدمـاج   . أقليات دينية ضعيفة 
إىل مجيـع أمـاكن     وصوهلا  اجلماعات الدينية املشردة أثناء الرتاع يف أماكن منشئها وإتاحة          

وينبغي .  الدينية، وضمان محاية األقليات الدينية املوجودة يف اإلقليم        العبادة وغريها من املواقع   
 مبا يشمل إشراكها يف املراحـل األوىل        ،إشراك مجيع األقليات الدينية يف البلد بصورة نشطة       

  . مبادرات بناء السلم وعمليات املصاحلةمراحل وعلى امتداد 
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  احلوار والتشاور والتبادل بني األديان  -طاء  
مـن  مناخ  إشاعة   اجملتمعات متعددة األديان، ينبغي أن تكرس اجلهود الرامية إىل           يف  -٥٣

وهذه التدابري تعود بالنفع على اجملتمع      . الثقة والتفاهم والقبول والتعاون والتبادل بني األديان      
  . بأسره وهي عناصر أساسية للحوكمة الرشيدة

ات الوطنية واإلقليمية الراميـة إىل      املؤسستيسري  وينبغي أن تنظر الدول يف إنشاء أو          -٥٤
وينبغي تـشجيع   . تعزيز احلوار بني األديان واملشاريع اليت تروج ثقافة التفاهم وروح القبول          

إنشاء مؤسسات ومنابر حوار حملية ووطنية رمسية وغري رمسية يلتقي فيها ممثلـو اجلماعـات               
  . ها املشترك هي موضع اهتمامالدينية بصورة منتظمة ملناقشة القضايا اليت

وينبغي تسخري قدرة الزعماء الدينيني والسياسيني على املساعدة على بناء جمتمعات             -٥٥
وينبغي أن تتـصدر تلـك      . واالضطالع بتلك اجلهود واألنشطة ودعمها    وجامعة  متساحمة  

االنسجام بـني   الرامية إىل حتقيق    هود  اجلالشخصيات اجملتمعية والوطنية املؤثرة عملية احلوار و      
لطوائف، وأن تكون سباقة إىل التنديد علناً بأي دعوة إىل الكراهية أو التمييـز أو العـداء                 ا
  . العنف على أسس دينية أو
األديان والعقائد ينبغي أن تكون شاملة قدر اإلمكان        بني  وار  احلواملبادرات املتصلة ب    -٥٦

واسطة التوعيـة   وينبغي أن تشجع وُتكفل بصفة خاصة، ب      . وأن تشجع على املستوى الشعيب    
وينبغي أيضاً تشجيع استخدام . النشطة، مشاركة النساء والشباب املنتمني إىل األقليات الدينية 

قنوات اتصال خمتلفة كوسائط اإلعالم والفنون واملؤسسات احمللية هبدف تعزيز احلوار والتبادل 
  .بني األديان

        


