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  جملس حقوق اإلنسان
   والعشرونةالدورة الثاني

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  تفيلي هاينر بيل،تقرير املقرر اخلاص املعين ُحبرية الدين    

  موجز    
املعتقد يف هذا التقرير حملة عامـة عـن           أو يعطي املقرر اخلاص املعين ُحبرية الدين       

األنشطة اليت اضطلع هبا يف إطار واليته منذ تقدمي تقريره السابق إىل جملس حقوق اإلنسان               
)A/HRC/19/60 .(             ويركز املقرر اخلاص بعد ذلك على احلاجة إىل احترام ومحاية حريـة

  .املعتقد اخلاصة باألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية  أوالدين
وأكد يف مالحظاته املفاهيمية على هذه املسألة أن حقوق األشخاص املنتمني إىل              

وعلى عكس بعـض    . منظور حقوق اإلنسان  أقليات دينية ينبغي أن ُتفسَّر وُتنفَّذ دوماً من         
املتعـددة    أو يف إطار مفاوضات السالم الثنائية    اً  مفاهيم محاية األقليات اليت ُوضعت كثري     

األطراف، يتخذ النهج القائم على حقوق اإلنسان من احترام فهم البشر لـذاهتم نقطـة               
  العامليـة املعياريـة،     متاشياً مع مبدأ   ،ويشري املقرر اخلاص كذلك إىل أنه     . انطالق منهجية 

ميكن حصر حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية يف أعضاء بعـض اجملموعـات               ال
بل ينبغي أن تكون هذه احلقوق متاحة جلميع األشخاص الذين يعيـشون            . احملددة مسبقاً 

حالة األقليات، يف واقع األمر، وحيتاجون إىل محاية خاصة من أجل تيسري التطوير احلـر               
  . التمييزي هلوياهتم الفردية واجلماعيةوغري
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املعتقـد    أوويصف املقرر اخلاص كذلك أمناط االنتهاكات املعتادة حلُرية الـدين       
أو اجلهات الفاعلة من    /اخلاصة باألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية واليت تنتهكها الدول و         

وينتهي التقريـر   .  موحدة غري الدول، وهي أمناط ُتبني مشكالت خمتلفة تلزمها إجراءات        
بقائمة من التوصيات تتعلق بالسياسات العامة، واألحكـام القانونيـة احملليـة، واإلدارة             
واإلجراءات، والتعليم، ووسائط اإلعالم، والتواصل بني األديان، والتوعية يف جمال محايـة            

  .املعتقد اخلاصة باألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية  أووتعزيز حرية الدين
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  مقدمة  -أوالً  
املعتقـد يف     أو ية املقرر اخلاص املعين ُحبرية الدين     حقوق اإلنسان وال  اعتمدت جلنة     -١

. ٦/٣٧ وُجددت هذه الوالية مبوجب قرار جملـس حقـوق اإلنـسان             ١٩٨٦/٢٠قرارها  
 وعيَّن عقـب    ١٤/١١، اعتمد جملس حقوق اإلنسان القرار       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨ ويف

  . ٢٠١٠أغسطس / آب١ذلك هاينر بيليفيلت ليكون مكلفاً هبذه الوالية اعتباراً من 
ويف الفصل الثاين، يقدم املقرر اخلاص حملة عامة خمتصرة عن أنشطته منذ تقدمي تقريره             -٢

ويركز املقرر اخلاص يف الفصل الثالـث       ). A/HRC/19/60(السابق إىل جملس حقوق اإلنسان      
فـصل  ويف ال . املعتقد اخلاصة باألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية        أو على محاية حرية الدين   

  . الرابع، يقدم استنتاجات يف هذا الصدد وتوصيات إىل خمتلف اجلهات املعنية

  أنشطة املقرر اخلاص  -ثانياً  
، ٦/٣٧اضطلع املقرر اخلاص بأنشطة خمتلفة عمالً بقرارات جملس حقـوق اإلنـسان               -٣
 ويف هذا الفصل، يقدم حملة عامة خمتصرة عن األنشطة اليت اضـطلع هبـا يف    . ١٩/٨، و ١٤/١١و

  .٢٠١٢ نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١إطار واليته يف الفترة من 

  زيارة قطرية  -ألف  
قام املقرر اخلاص، منذ تقدمي تقريره السابق إىل جملس حقوق اإلنسان، بزيارة قطرية               -٤

ر اخلـاص   ويقدر املقر . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٥مارس إىل   / آذار ٢٩إىل قربص يف الفترة من      
 وأثناءهـا   التعاون الذي أبداه حماوروه ومسؤولو البلد واملعلومات اليت قدموها قبل الزيـارة           

علـى  بينها   فيماويشجِّع مجيع اجلهات املعنية على النظر يف توصياته وعلى التعاون           . وبعدها
  ).A/HRC/22/51/Add.1(تنفيذ التوصيات املقدمة يف تقرير البعثة 

شمولة بالتقرير، أرسل املقرر اخلاص طلبات للقيام بزيارات قطريـة        وخالل الفترة امل    -٥
وهو يعـرب  . إىل كل من حكومات األردن وإندونيسيا وأوزبكستان وبنغالديش وفييت نام         

  .٢٠١٣عن االمتنان للدعوة اليت تلقاها من حكومة فييت نام للقيام بالزيارة عام 

  البالغات  -باء  
لعديد من الشكاوى بشأن انتهاكات حلقوق اإلنـسان        يواصل املقرر اخلاص تلقي ا      -٦

وتشمل هـذه االدعـاءات     . الدينية والعقائدية املشارب  يرتكبها أفراد ومجاعات من خمتلف      
حدوث اعتداءات جسدية، وحاالت احتجاز تعسفي، وحاالت اختفاء قسري تعرض هلـا            
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ضد أشخاص  " التجديف"و" ةالردَّ"مجاعات عقائدية، وُتهم      أو أفراد منتمون إىل أقليات دينية    
ضد منشقني، ومظاهر عامة للتعصب الديين ووصم األشخاص القـائم      أو يعتنقون ديناً آخر،  

املعامل الـيت     أو املعتقد، وهجمات على أماكن العبادة واملواقع الدينية، كاملقابر         أو على الدين 
ارير عن ترحيل أفـراٍد     وباإلضافة إىل ذلك، مثة تق    . ثقافية أخرى   أو تنطوي على قيمة تارخيية   

للعقوبـة    أو من بعض الدول إىل بلداهنم األصلية حيث حيتمل تعرضهم لالضطهاد الـديين           
  .ومثة شواغل أيضاً تتعلق بإكراه أفراد بعض األقليات الدينية على تغيري دينهم. الشديدة

عـدم  ويسعى املقرر اخلاص إىل توضيح املزاعم املتعلقة ببعض اإلجراءات اليت حيتمل          -٧
متاشيها مع أحكام اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على             

وذلك ببعـث رسـائل      )١()١٩٨١إعالن عام    (١٩٨١املعتقد الصادر عام      أو أساس الدين 
وترد الرسائل اليت بعث هبا املقرر اخلاص يف الفتـرة          . ادعاءات ومناشدات عاجلة إىل الدول    

 يف تقارير البالغات ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٠١١ديسمرب / األول  كانون ١ من
  ).A/HRC/22/67، وA/HRC/21/49، وA/HRC/20/30(األخرية 

وبناء على طلب جملس حقوق اإلنسان، واصل املقرر اخلاص تطبيق منظور جنساين،              -٨
، وذلك يف سياق عملية   بوسائل من مجلتها حتديد االعتداءات املرتكبة على أساس نوع اجلنس         

ويتناول عـدد مـن رسـائل       . إعداد التقارير، مبا يشمل مجع املعلومات وتقدمي التوصيات       
االدعاءات والنداءات العاجلة املذكورة باختصار يف التقارير املتعلقة بالرسـائل، وبـشكل            

 حقهن  خاص، املمارسات والتشريعات اليت متيز ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك يف ممارسة            
  .املعتقد  أويف حرية الفكر والوجدان والدين

  األنشطة األخرى  -جيم  
، انضم املقرر اخلاص إىل اخلـبرية املـستقلة املعنيـة    ٢٠١٢مايو / أيار ٢٣ و ٢٢يف    -٩

تعزيز فعالية  "، يف حلقة خرباء دراسية ُعقدت يف فيينا ركزت على           إيزاكبقضايا األقليات ريتا    
". ية واإلقليمية والوطنية يف محاية وتعزيز حقوق األقليات الدينية        آليات حقوق اإلنسان الدول   

وحتدث املقرر اخلاص يف هذه احللقة عن محاية األقليات الدينية مبوجب املعايري الدولية حلقوق              
 من العهد الـدويل اخلـاص   ٢٧ و٢٦ و١٨ واملواد  ١٩٨١اإلنسان، مبا يف ذلك إعالن عام       

  . باحلقوق املدنية والسياسية
، شارك املقرر اخلاص يف مؤمتر نظمه مكتـب         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف    -١٠

املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، وتنـاول             
التطورات والتحديات اليت تواجهها الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا يف              

  .املعتقد  أوسياق حرية الدين
__________ 

 .٣٦/٥٥قرار اجلمعية العامة  )١(
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 ٤وشارك املقرر اخلاص أيضاً يف حلقة عمل ختامية للخرباء ُعقدت يف الرباط يومي                -١١
 ، حول أفضل السبل ملواجهة الدعوات إىل الكراهية الوطنية        ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٥و
واعتمـد اخلـرباء    . العنف  أو العداء  أو الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز       أو العرقية أو
، اليت تتضمن استنتاجات وتوصيات صادرة عن سلسلة مـن          )٢(جملتمعون خطة عمل الرباط   ا

  .٢٠١١أربع حلقات عمل إقليمية نظمتها مفوضية حقوق اإلنسان عام 
، شارك املقرر اخلـاص يف الـدورة اخلامـسة          ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ويف    -١٢

 هذا املنتدى عن حقوق األقليات الدينية       وحتدث يف . للمنتدى املعين بقضايا األقليات يف جنيف     
  .اية حقوق هذه األقليات وتعزيزهاوقدم توصيات عن التدابري اإلجيابية اليت ميكن اختاذها حلم

وباإلضافة إىل ذلك، عقد املقرر اخلاص الكثري من االجتماعات مع ممثلني حكوميني              -١٣
أكادمييني يعملون يف جمال حرية     عقائدية، ومنظمات جمتمع مدين، وخرباء        أو وطوائف دينية 

ويف هذا السياق، شارك يف مؤمترات وطنية ودولية بينها مؤمترات ُعقدت يف            . املعتقد  أو الدين
ربغ ولوسرن ونيويورك ونيميغن وسـالزبورغ      لني وبروكسل وبودابست وجنيف وهايدل    بر

  .وفيينا ووارسو

  نتمني إىل األقليات الدينيةاملعتقد لألشخاص امل  أومحاية احلرية الدينية  -ثالثاً  

  مالحظات متهيدية  -ألف  
عقائدية باهتمـام دويل      أو حظي الوضع اهلش لألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية         -١٤

وأعربت دول، ومنظمات جمتمع مدين، ومؤسسات وطنيـة        . )٣(متزايد يف السنوات األخرية   
مها بوضع اسـتراتيجيات    حلقوق اإلنسان، ووسائط إعالم، وجهات معنية أخرى عن اهتما        

وجـرت  . لضمان محاية أكثر فعالية حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية حول العامل           
مراراً مناقشات من هذا النوع أيضاً يف حمافل األمم املتحدة، مبا يف ذلك اجلمعيـة العامـة،                 

  .وجملس حقوق اإلنسان، واملنتدى املعين بقضايا األقليات
العقائدية ضـحية أعمـال       أو الدينيةاملشارب  وقوع أشخاص من مجيع     ورغم احتمال     -١٥

معادية لألقليات أثناء عيشهم يف وضعية أقلية، فإن بعض اجملتمعات الدينيـة تعرضـت تارخييـاً،            
ومثة أوجه متعددة النتهاكات حقوق     .  للتمييز واملضايقات وحىت االضطهاد    اً،ولفترات طويلة جد  

ُيحتمـل   فيماالعقائدية من حيث الدوافع والبيئات        أو د األقليات الدينية  اإلنسان املرتكبة حبق أفرا   
__________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdfانظر  )٢(
يذكر فيما ال    تسع إشارات إىل أقليات دينية،       ١٩/٨على سبيل املثال، يتضمن قرار جملس حقوق اإلنسان          )٣(

 .لدينية صراحة األقليات ا١٩٨١اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وال إعالن عام 
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من كليهمـا     أو اجلهات الفاعلة من غري الدول      أو يكون مرتكبو هذه االنتهاكات من الدول      أن
  .وُتظهر هذه االنتهاكات احلاجة إىل إجراءات موحدة).  جيم أدناه-انظر الباب ثالثاً (

اكات حقوق اإلنسان املستمرة، تطـرح مـسألة حقـوق     وإىل جانب مشكلة انته     -١٦
األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية أيضاً عدداً من التحديات املفاهيمية حتتاج إىل توضـيح              

وقد يكون ألوجه سوء الفهم والتصورات اخلاطئة، كاليت حتدث كـثرياً يف هـذا              . منهجي
خاص املنتمني إىل أقليـات دينيـة       اجملال، تداعيات على وضع اإلطار املفاهيمي حلقوق األش       

ميكن   ال وبالتايل، فإن التغلب على أوجه سوء الفهم املتعلقة باإلطار املفاهيمي         . وعلى إعماهلا 
  . حتقيقه جبهود أكادميية فقط بل يقتضي خطوات عملية

  توضيحات مفاهيمية  -باء  

  إطار حقوق اإلنسان بصورة عامة  -١  
عقائدية مـن أحـد       أو  املنتمني إىل أقليات دينية    ينبغي دوماً فهم حقوق األشخاص      -١٧

منظورات حقوق اإلنسان، وجيب محاية هذه احلقوق باالقتران مع مجيع حقـوق اإلنـسان              
قليل األمهية، هو توضيح ضروري     أمراً  وهذا التوضيح، الذي قد يبدو للوهلة األوىل        . األخرى

ات اليت خترج يف العادة من إطار حقوق        ألن قضايا األقليات ترتبط كثرياً مبفاهيم محاية األقلي       
ولعل من اإلنصاف اإلقرار باملزايا التارخيية لبعض نظم احلمايـة تلـك يف تيـسري               . اإلنسان

بد من إدراك احتمال اختالفها مفاهيمياً عن    ال بيد أنه . التعايش السلمي للمجتمعات املختلفة   
ال مكونات خمتلف أشكال محايـة      تز  ال ومع ذلك، . معايري ومبادئ حقوق اإلنسان العاملية    

األقليات تؤدي دوراً سياسياً هاماً، بل ميكن أن تتخلل خطاب حقوق اإلنسان دون أن تكون    
وهذا مصدر للكثري من اللـبس إىل جانـب         . متسقة مع النهج القائم على حقوق اإلنسان      

  . ينيةتداعيات سلبية حمتملة لإلعمال الفعلي حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات د
املتعـددة    أو فنظم محاية األقليات اليت ُوضعت يف إطار اتفاقات الـسالم الثنائيـة             -١٨

قانونية لصاحل مجاعات حمددة مـن        أو األطراف، متخضت، يف العادة، عن ضمانات سياسية      
هلذه الضمانات ميزات عملية بالنـسبة      وقد تكون   . جمموعات حمددة من أفرادها     أو األقليات

. تستند دائماً إىل حقوق اإلنـسان       مل نظم احلماية هذه  إالّ أن   ة من األقليات،    جلماعات حمدد 
 فإهنا وفرت احلماية يف العادة ألفـراد        بادئ العاملية واحلرية واملساواة   وبدالً من االستناد إىل م    

وعالوةً على ذلك، انطوى السياق الـسياسي هلـذه         . بعض اجلماعات احملددة مسبقاً فقط    
املتعددة األطراف على خماطر تتمثل يف النظر إىل األقليات احملددة على أهنا    أو ئيةاالتفاقات الثنا 

ونتيجةً لذلك، ينقلب بعض آليات محاية األقليـات        . تتلقى احلماية من قوى خارجية معينة     
  .هذه، يف هناية املطاف، ضد اجلماعات اليت يفترض أن حتميها
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أيضاً عن املفاهيم احملددة الهوتياً حلمايـة       وخيتلف النهج القائم على حقوق اإلنسان         -١٩
 األقليات، وهي محاية تتوقف على مركز كل أقلية ودرجة قرهبا من الدين السائد يف الدولـة               

ومن شأن ذلك أن يؤدي مرة أخرى إىل حصر احلماية يف قائمة حمددة مسبقاً              . بعدها عنه  أو
 املعتقـد بالنـسبة لألفـراد       أو دينمن الطوائف الدينية دون مراعاة كافية للحق يف حرية ال         

يبدو أهنم يالئمون، بيئة األديان املقبولـة الهوتيـاً،          ال  أو يالئمون،  ال اجلماعات الذين  أو
 األقليات داخـل األقليـات،    أواألفراد املنشقني عن طوائفهم،    أو كأفراد األقليات األخرى،  

األشخاص ذوي امليول الدينيـة      و أ معتنقي دين آخر غري دينهم      أو الالأدريني  أو امللحدين أو
  .غري الواضحة

إىل أقليات دينية على النحو ممن ينتمون وال بد من اإلشارة إىل أن حقوق األشخاص      -٢٠
املبني يف سياق القانون الدويل حلقوق اإلنسان، تتقاطع مع مجيع خـصائص هنـج حقـوق                

 مـن   ١ى ذلك مع روح املادة      ويتماش. اإلنسان القائم على مبادئ العاملية واحلرية واملساواة      
يولد مجيع الناس أحراراً ومتـساوين يف       : "يلي  ما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تؤكد     

اإلقرار   "  بوعالوةً على ذلك، تبدأ ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان          ". الكرامة واحلقوق 
وق متساوية وغـري قابلـة      مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حق          

 الذي كُرر يف عدة اتفاقيـات دوليـة حلقـوق           ،وجيب االسترشاد هبذا اإلعالن   ". للتصرف
  .اإلنسان، لدى تفسري وإعمال حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية

  حرية تطوير اهلوية الفردية واجلماعية  -٢  
يلـي    مـا  نية والسياسية على   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد      ٢٧تنص املادة     -٢١

لغوية، أن حيرم األشخاص املنتـسبون إىل    أوجيوز، يف الدول اليت توجد فيها أقليات إثنية      ال"
 اجملـاهرة بدينـهم وإقامـة شـعائره         أو األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة      

وفقـاً للـصيغة    و .)٤("استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخـرين يف مجاعتـهم          أو
املستخدمة يف هذه املادة، فإن أصحاب احلقوق هم األفراد الذين ميارسون حقوقهم داخـل              

نفسها يف اإلعالن املتعلق حبقوق األشخاص املنـتمني إىل         العثور على البنية    وميكن  . طوائفهم
كما يتبني  و. )٥()١٩٩٢إعالن األقليات لعام    (إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية        أو أقليات قومية 

  .من العنوان فإن أصحاب احلقوق هنا أيضاً هم األفراد يف عالقتهم بطوائفهم
علـى  ) ١٩٩٤(٢٣وحتدد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العـام رقـم              -٢٢
 على أنه تيسري تطوير طوائـف       ٢٧كذلك اهلدف العام للمادة     ) حقوق األقليات  (٢٧ املادة

إن اهلدف من محاية هذه احلقوق      "يلي    ما دى الطويل مشددةً على   األقليات وهويتها على امل   
__________ 

يتعلق باألطفال الـذين ينتمـون إىل        فيما من اتفاقية حقوق الطفل      ٣٠انظر أيضاً الصيغة املشاهبة يف املادة        )٤(
 .ينحدرون من شعوب أصلية  أوأقليات

 .٤٧/١٣٥قرار اجلمعية العامة  )٥(
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ُيغين هو ضمان بقاء واستمرار تطور اهلوية الثقافية والدينية واالجتماعية لألقليات املعنية، مما             
على حنو أكثر مشوالً    اً   أيض ٌنبّيوهذا الغرض العام حلقوق األقليات مُ      .)٦("نسيج اجملتمع ككل  
على الدول أن تقوم، "يلي   ماعلى) ١(١ الذي ينص يف املادة ١٩٩٢لعام يف إعالن األقليات 

اإلثنية، وهويتها الثقافية والدينيـة       أو كل يف إقليمها، حبماية وجود األقليات وهويتها القومية       
  ".واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه اهلوية

جمموعـة، وعلـى      أو خصويف سياق حقوق اإلنسان، جيب أن حتدد هوية أي ش           -٢٣
الدوام، من باب فهم البشر لذاهتم، وهو أمر قد يكون متنوعاً للغاية وميكن أيضاً أن يتغري مع                 

على فئات خمتلفة من    اً  ومع أن مبدأ احترام فهم كل شخص لذاته ينطبق عموم         . مرور الزمن 
 بتحديـد اهلويـات     ، فإنه يبدو أكثر وضوحاً عندما يتعلق األمر       )خلإإثنية، ولغوية،   (اهلويات  
 الوجـدان   أوالعقائدية، ألن تطور هذه اهلويات يتصل حبق اإلنسان يف حرية الفكر   أو الدينية

حظي حق اإلنسان هذا باعتراف دويل يف عدد من الصكوك، بينها           قد  و. املعتقد  أو الدين أو
اص باحلقوق   من العهد الدويل اخل    ١٨ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة        ١٨املادة  

املعتقد مجيع البشر من اختيار       أو ومتكِّن حرية الدين  . ١٩٨١املدنية والسياسية، وإعالن العام     
مجلة مـن   ومتنحهم،  . مع مجاعة   أو املعتقد، مبفردهم   أو طريقهم حبرية يف اجملال الواسع للدين     

آفاقهم من خالل معتقدهم واالحتفاظ به وتغيريه؛ وتوسيع   أو حرية اعتماد دينهماألمور منها 
 مبفـردهم شعائر دينية   إحياء  وبأشخاص ميتلكون قناعات خمتلفة؛       أو االتصال بأفراد طوائفهم  

مع آخرين؛ وتربية أبنائهم وفقاً ملعتقداهتم؛ واسترياد أدبيات دينية من اخلارج، واالتـصال              أو
م اإلفصاح  وحيق لألفراد أيضاً عد   . باألشخاص الذين يشاركوهنم دينهم خارج حدود الدولة      

  .العقائدية رغماً عنهم واالحتفاظ بقناعاهتم ألنفسهم  أوعلناً عن ميوهلم الدينية
 والتدابري املستخدمة لتعزيز هوية أقلية دينية حمددة تفترض دائماً احترام حرية الـدين              -٢٤
ـ        . املعتقد جلميع أفراد هذه األقلية     أو سان وعليه، فإن مسألة كيفية ممارسة األفراد حلقوق اإلن

" ضـمان "تـستطيع     ال ويعين ذلك أن الدولـة    . اخلاصة هبم تظل قراراً شخصياً لكل منهم      
وعوضاً عن ذلك، تستطيع الدولـة،       .هبويتها يف األجل الطويل     أو النهوض بأقلية دينية معينة   

ينبغي هلا أن هتيئ ظروفاً مالئمة لألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية لضمان إمـساكهم               بل
  .طائفتهم الدينية وزيادة تطويرمها رهم العقائدية من أجل صون حياة وهويةبزمام أمو

تكون هناك حاجة عاجلة إىل تدابري إجيابية لتيسري النهوض بأقلية دينيـة              ما وكثرياً  -٢٥
 من العهد الدويل واألحكام املماثلـة    ٢٧والقيمة املضافة للمادة    . وبأفرادها يف األجل الطويل   

قليات هي أهنا تدعو الدول إىل اختاذ هذه التدابري، مما جيعلها التزاماً مبوجب             املتعلقة حبقوق األ  
، ١٩٩٢من إعـالن األقليـات لعـام       ) ٢(٤ووفقاً للمادة   . القانون الدويل حلقوق اإلنسان   

الدول اختاذ تدابري لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األشخاص املنتمني إيل أقليات مـن              على"

__________ 

 .٩املتعلق حبقوق األقليات، الفقرة ) ١٩٩٤(٢٣التعليق العام للجنة املعنية حلقوق اإلنسان رقم  )٦(
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 ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينـهم وتقاليـدهم وعـاداهتم، إال يف             التعبري عن خصائصهم  
". احلاالت اليت تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطين وخمالفة للمعايري الدوليـة            

فعلى سبيل املثال، ميكن لتدابري الدعم أن تـشمل         . ويتطلب ذلك طائفة واسعة من األنشطة     
، وتيسري اإلعالم اجملتمعي، ووضع تشريعات تـضمن        إعانات للمدارس ومؤسسات التدريب   

مركزاً قانونياً مالئماً لألقليات الدينية، وأماكن لعقد املهرجانـات واالحتفـاالت الدينيـة،         
ومـن دون   . ومبادرات إلجراء حوارات بني األديان، وبرامج توعية للمجتمع بشكل عـام          

يتعلق ببقاء بعض الطوائـف      فيمااألفق  تدابري الدعم اإلضافية هذه، مثة خماطر جدية تلوح يف          
 الدينية يف األجل الطويل، وهي تشكل، يف الوقت نفسه، انتهاكات خطرية حلريـة الـدين              

  .املعتقد اخلاصة بأفراد هذه الطوائف أو

  املساواة وعدم التمييز  -٣  
 هلم  جلميع أعضاء األسرة البشرية مبا    " الكرامة األصيلة "تربط ديباجة اإلعالن العاملي       -٢٦
، وهي بالتايل تلقي الضوء على أمهيـة املـساواة          "حقوق متساوية وغري قابلة للتصرف    "من  

وجيب أن تفسر املساواة دائماً     . بوصفها أحد املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان بصورة عامة       
وخبالف ذلك، ميكـن  . باالقتران مع مبدأ احلرية املستمد كذلك من احترام الكرامة اإلنسانية  

بيد أنه ميكن أن . ، وهو خلط حيدث أحياناً"التماثل"  أو بسهولة بني املساواة والتجانساخللط
تكون هلذا اخللط تداعيات سلبية على حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية، بل ميكن              

وال بد من اإلشارة إىل أن حقوق اإلنسان عمومـاً    . أن ُيعرِّضهم لسياسات اإلدماج القسري    
 من  - على أساس االحترام واالهتمام املتساويني حلرية كل فرد          -متكني البشر   جتسد طموح   

ميكن تبديلها،    ال وضع خطط حلياهتم واتباع هذه اخلطط وضمان احترام سريهتم الذاتية اليت          
 مبفـردهم عقيـدهتم     أو العقائدية املختلفة حبرية، وممارسة دينهم      أو وإظهار قناعاهتم الدينية  

 شأن السعي إىل إعمال حقوق اإلنسان لكل شخص على أساس املساواة            ومن. مجاعة مع أو
  . يتصل بالدين والعقيدة  ماأن جيعل اجملتمعات أكثر تنوعاً وأكثر تعددية، مبا يف ذلك

منهجية للقضاء علـى مجيـع      مساعَي  ومن الناحية العملية، تتطلب املساواة أساساً         -٢٧
من إعالن  ) ١(٢وتعزز املادة   . املعتقد  أو أساس الدين أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز على        

 ال يتعرض أحد للتمييز من ِقبل أيـة دولـة         : "يلي  ما  هذه املهمة بالتأكيد على    ١٩٨١ العام
 من إعـالن    ٣وتتضمن املادة   " املعتقد  أو جمموعة أشخاص على أساس الدين      أو مؤسسة أو

 التمييز بني البشر علـى أسـاس        يشكل: "يلي  ما  رسالة واضحة إذ تنص على     ١٩٨١ العام
  [...]". املعتقد إهانة للكرامة اإلنسانية وإنكاراً ملبادئ ميثاق األمم املتحدة   أوالدين
املعتقد مهمة معقدة تستدعي      أو ومن الواضح أن مكافحة التمييز على أساس الدين         -٢٨

ة من عدم التمييـز     فهي تقتضي أوالً سياسة متواصل    . التزامات من الدول على خمتلف الُصُعد     
داخل مؤسسات الدولة، مبا يف ذلك عدم التمييز بني األفراد يف الوصول إىل املناصب العامـة         
يف اإلدارة، واخلدمات العامة، وقوات الشرطة، واجليش، والصحة العامة، بغض النظر عـن             
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يعانون مـن   وإذا كان األشخاص املنتمون إىل أقليات دينية        . العقائدية  أو ميول الفرد الدينية  
استبعادهم من املؤسسات العامة منذ زمن بعيد، قد يكون من الضروري اعتماد تدابري خاصة              
لتشجيع أفراد تلك األقليات على الترشح للمناصب العامة، وتعزيز فرصـهم يف احلـصول              

وعالوة على ذلك، ينبغي للدول أن تكافح املمارسات التمييزية يف أسـواق العمـل              . عليها
ويستدعي ذلك أنشطة تشجيعية تتجـاوز      . ووسائط اإلعالم، ونظم الرعاية، اخل    واإلسكان،  

أخرياً، و. سياسات عدم التمييز، كأنشطة الدعوة اإلجيابية والتدابري التشجيعية لصاحل األقليات         
ينبغي أن تعاجل الدول، وعلى حنو حاسم، األسباب اجلذرية للتمييز اجملتمعي، مبـا يف ذلـك                

األحكام املسبقة ضد أفراد األقليات الدينية؛ وينبغي أن ترسي مناخاً عامـاً            القوالب النمطية و  
 من االنفتاح اجملتمعي والتسامح، كتقدمي معلومات تتسم باإلنصاف عن خمتلف التقاليد الدينية           

العقائدية كجزء من املناهج الدراسية، وتيسري اللقاءات بني أشخاص من خمتلف الطوائف،             أو
  .ني األديانوتشجيع التواصل ب

وباإلضافة إىل مشاكل التمييز املباشر والعلين، قد يتعرض أفراد األقليات الدينية أيضاً              -٢٩
فالقواعد احملايدة يف ظاهرها، على . غري املباشر  أوألشكال خفية من التمييز، كالتمييز اهليكلي

، ميكن، رغـم عـدم     املؤسسات العامة األخرى    أو سبيل املثال، واملتعلقة باللباس يف املدارس     
استهدافها لطائفة حمددة علناً، أن تكون مبثابة متييز ضد األشخاص املنتمني إىل أقليـة دينيـة                

يتعلق  فيماوقد حتدث مشاكل مشاهبة     . تشعر بأهنا ملزمة دينياً باحترام قواعد حمددة يف اللباس        
 العامة، وغريهـا مـن      بالقواعد الغذائية، والعطالت الرمسية، وقوانني العمل، ومعايري الصحة       

وقد تكون فئات واسعة من السكان غري مدركة للتداعيات السلبية املمكنـة الـيت              . املسائل
تتسبب هبا قواعد، تبدو للوهلة األوىل حمايدة، على حقوق األشخاص املنـتمني إىل أقليـات           

قليـات  تصحيح النتائج التمييزية، ينبغي أن تتشاور الدول مع ممثلـي األ            أو ولتجنب. دينية
العقائدية، وينبغـي     أو الدينية قبل سَّن تشريعات ميكنها أن متس بقناعاهتم وممارساهتم الدينية         

ألفراد األقليات لتمكينهم مـن العـيش       " اإلدماج العقالين "للدول أن تضع وتعزز سياسات      
  .لقناعاهتم وفقاً
ددة األوجـه   وعالوة على ذلك، ينبغي إيالء اهتمام منهجي ألشكال التمييز املتع           - ٣٠

فقد حيـدث أن تـستند      . واجلوانب، كأمناط التمييز املشتركة بني التمييز الديين واجلنساين       
العقائدي ضمناً إىل فهمٍ ذكـوريٍ الحتياجـات           أو التدابري املتخذة ملكافحة التمييز الديين    

 ومتطلبات كل طائفة من الطوائف، بينما ميكن للربامج اليت تستهدف القضاء على التمييز            
ونتيجة لذلك، قد يكون هناك خطر      . اجلنساين أن تتأثر بتجارب النساء من عامة السكان       

فعلي، حىت يف الدول اليت تتبع سياسات استباقية لعدم التمييز، يتمثل يف عدم استفادة النساء 
وينبغي أن تسترشد الـدول،     . املنتميات إىل أقليات دينية معينة من تدابري مكافحة التمييز        

ها للربامج الرامية إىل التغلب على النقاط الغامضة، باتفاقية القضاء على مجيـع             لدى وضع 
  .أشكال التمييز ضد املرأة
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  التطبيق الواسع النطاق بروح من العاملية  -٤  
استناداً إىل االفتراض القائل بأن مجيع البشر أصحاب حقوق وفقاً للقانون الـدويل               -٣١

 يتعلق بفهمهم لذاهتم يف جمال الـدين       فيمااً االحترام   حلقوق اإلنسان، فإهنم يستحقون مجيع    
العقيـدة    أو ومبا أن التجربة تبني، مع ذلك، أن فهم البشر لذاهتم يف مسائل الدين            . املعتقد أو

العقيدة جيب أن تطبق على نطاق واسـع          أو ميكن أن يكون شديد التنوع، فإن حرية الدين       
وُيستمد هذا الشرط من الطبيعـة العامليـة        . وشامللذلك، على حنو منفتح     اً  وأن ُتنفَّذ، وفق  
 من العهد الـدويل  ١٨فقد أوضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن املادة  . حلقوق اإلنسان 

 حتمي العقائد التوحيدية وغري التوحيدية واإلحلادية، وكذلك احلق يف عدم اعتناق أي ديـن             "
 ليست مقصورة   ١٨واملادة  . فسرياً واسعاً ت" عقيدة"و" دين"وينبغي تفسري كلميت    . عقيدة أو

الـشعائر    أوعلى األديان والعقائـد ذات اخلـصائص    أويف تطبيقها على الديانات التقليدية    
  .)٧("الشبيهة خبصائص وشعائر الديانات التقليدية

 ٢٧وينبغي أن يستند تفسري حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية مبفهوم املادة               -٣٢
وبناًء علـى ذلـك،     .  إىل فهم واسع وشامل    ١٩٩٢الدويل وإعالن األقليات لعام     من العهد   

على حنو يشمل مجيع فئات األشـخاص ذات  " األقلية الدينية"ينبغي أن حيدد مفهوم مصطلح      
. الصلة، مبا يف ذلك الطوائف التقليدية وغري التقليدية، وكذلك الطوائف الكبرية والـصغرية            

  . األقليات الداخلية، أي مجاعات األقليات داخل األقليات الكبريةوينبغي أيضاً مراعاة وضع 
ويف ظل انتشار سوء الفهم، يود املقرر اخلاص أن يشدد على أن حقوق األشخاص                -٣٣

بل ينبغي  . املنتمني إىل أقليات دينية ليست امتيازات حمصورة يف أعضاء مجاعات حمددة مسبقاً           
عقائديـة، مـن التمتـع      أو الواقع حالة أقلية دينيةمتكني مجيع األشخاص الذين يعيشون يف    

الكامل حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم على أساس عدم التمييز، ومتكينهم من االسـتفادة مـن               
اجلماعـات    أو أما مسألة األفراد  . التدابري اليت قد حيتاجوهنا لتطوير هوياهتم الفردية واجلماعية       

 من العهد الدويل واألحكام املماثلة يف       ٢٧ املادة   الذين تشملهم الضمانات اخلاصة الواردة يف     
جمال حقوق األقليات، فينبغي أن ترتكز إىل فهم األشخاص املعنيني لذاهتم إىل جانب تقيـيم               

  .جترييب شفاف حلاجتهم الفعلية إىل تدابري تشجيعية
ـ  ، بأية حال من األحوال  ،وال ميكن   -٣٤ ة  حصر التزامات الدولة املتعلقة بـاحترام ومحاي

وإعمال حقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية يف أفراد الطوائف الـيت             
بل إن االستفادة من مركز معترف به خصيـصاً         . تتمتع مبركز حمدد كأقلية دينية معترف هبا      

املعتقد لألشخاص الذين يعيشون،      أو ميكن أن تصبح أداةً لتيسري متتع أكثر فعالية حبرية الدين         
وعالوة على ذلك، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان إىل أن           .  الواقع، وضع األقليات   يف

__________ 

)٧( CCPR/C/21/Rev.1/Add.4   العقيدة يف التقريـر      أو نوقشت أيضاً مسائل تتصل بتعريف الدين     . ٢، الفقرة
 ).٧٣-٢٢، الفقرات A/HRC/19/60(السنوي السابق للمقرر اخلاص 
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 ينبغي أن يكـون حكـراً علـى الرعايـا           ال التمتع حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات     
حىت الزوار الذين     أو املقيمني الدائمني يف دولة معينة، بل إن العمال املهاجرين          أو املواطنني أو

  .)٨( تلك األقليات من حقهم أال ُيحرموا من ممارسة تلك احلقوقيؤلفون
وال ميكن أبداً ملراكز الوضع احملدد اليت متنحها الدولة أن تكون نقطة انطالق عنـدما                 -٣٥

يتعلق األمر بتعريف تطبيق حقوق اإلنسان، ألن من شأن ذلك أن يقلب النظام املعياري للحقوق 
بـل إن التـدابري     . دأ اجلوهري للعاملية املعيارية حلقوق اإلنسان     رأساً على عقب وأن ينتهك املب     

اإلجيابية لصاحل أعضاء األقليات الدينية ينبغي أن ختدم غرض توفري محاية فعالة جلميع األشخاص              
العقائدية على أساس عدم      أو احملتاجني هلذه التدابري مبا ميكِّنهم من التمتع الكامل حبريتهم الدينية         

  .كِّنهم، يف األجل الطويل، من االحتفاظ باهلوية الدينية للجماعة وتطويرهاالتمييز، ومي

  االنتهاكات  -جيم  

  املتعددة األوجهواملالبسات الدوافع   -١  
املعتقد اخلاصة باألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية         أو حتدث انتهاكات حرية الدين     -٣٦

فعلى سبيل املثال، قـد ُترتكـب هـذه         . يف مناطق خمتلفة من العامل لدوافع خمتلفة وعديدة       
 حبجة تعزيز التماسك الوطين،     أو اإليديولوجية،  أو االنتهاكات باسم ادعاءات احلقيقة الدينية    

وترتبط . باالقتران مع أجندات مكافحة اإلرهاب      أو النظام،  أو حبجة الدفاع عن القانون    أو
، يف بعض األحيـان، بالـصدمات       القوالب النمطية واألحكام املسبقة القائمة ضد األقليات      
 ألغراض التعبئة السياسية  أذهان الناس   التارخيية واخلرافات الوطنية، وميكن أيضاً ترسيخها يف        

  .حبثاً عن كبش فداء أو
وُترتكب انتهاكات حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية من جانب الـدول              -٣٧

ويزيد احتمال ارتكـاب    .  حيدث كثرياً  من كليهما كما    أو واجلهات الفاعلة من غري الدول    
الدولة النتهاكات حقوق اإلنسان عادة عندما تتداخل أجندة ُمحكَمة للقانون والنظام مـع             

وتستهدف . الدعوات السياسية املرتبطة باهلوية الوطنية، وهو منط حيدث يف عدد من البلدان           
ُيقال إهنـا     أو ائدية اليت متيل،  العق  أو هذه السياسات التقييدية عادة أعضاء اجلماعات الدينية      

تناسب، يف الواقـع،      ال متيل، إىل جتنب رقابة الدولة، وينظر إليها، يف الوقت نفسه، على أهنا           
  . التركيبة التارخيية والثقافية للبلد

وعالوة على ذلك، قد حيصل يف حاالت الرتاع املطولة أن تقوم سلطات األمر الواقع         -٣٨
 ملهام احلكومة باستهداف أفراد األقليات الدينية، خـصوصاً عنـدما        اليت متارس مهام مشاهبة   

ويف هذا السياق، يود املقرر اخلاص أن يؤكد        . للرتاع" من الطرف اآلخر  "يعترب هؤالء األفراد    
__________ 

)٨( CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 ٢-٥، الفقرة . 
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أن اجملتمع الدويل، والدول األعضاء، ومجيع كيانات األمر الواقع اليت متارس مهام تشبه مهام              
ه مجيع جهودها لضمان عدم وجود ثغرات يف محاية حقوق اإلنسان احلكومات ينبغي أن توجِّ   

 وأن بإمكان مجيع األشخاص التمتع فعلياً حبقوقهم األساسية، مبا يف ذلـك حريـة الـدين               
  .املعتقد أينما عاشوا أو
وكثرياً ما حتدث االنتهاكات اليت ترتكبها اجلهات الفاعلة من غري الدول يف منـاخ                -٣٩

حىت   أو غري مباشر للدولة    أو الت من العقاب، مما يشري إىل ضلوع مباشر       سياسي يسوده اإلف  
 العنف تندلع على  أوويبدو أن أحداث التمييز. إىل وجود فراغ يف جمال محاية حقوق اإلنسان

تندلع، يف هذه احلالة، على خلفية االنتـشار الواسـع            ما عادةهي  و. يبدو بشكل عفوي   ما
ويف . ن تتحول إىل بارانويا سياسية، يرسخها السياسيون عمـداً        لألحكام املسبقة اليت ميكن أ    

 أهناحبّجة  الوقت نفسه، قد تصبح األقليات هدفاً لالحتقار العلين، كأن تتعرض مثالً للتشهري             
ويف ردة فعلٍ على مشاعر البارانويا واالحتقار املمتزجة بغرابة،         . متتثل ألية مبادئ أخالقية    ال

العدوانية أن يشكال مزجياً ساماً من العدائية، ومها العدائية بسبب          ميكن ملصدرين من مصادر     
  .الشعور بالتهديد، والعدائية بسبب ادعاء الفوقية األخالقية

وبينما يتسىن يف بعض احلاالت التمييز بوضوح بني اجلناة والضحايا، فإن هذا التمييز               -٤٠
 أن تشارك طائفة دينيـة يعـاين    وحيدث أيضاً . مستحيالًبل  يبدو، يف حاالت أخرى، معقداً      

مشاركة نشطة يف انتهاكات حقوق اإلنسان   ماأعضاؤها معاناة شديدة من االضطهاد يف بلد     
املنشقني   أو ويف بعض األحيان، متارس األقليات ضغطاً على املنتقدين من داخلها         . يف بلد آخر  

 ليـات الداخليـة   عنها لتحافظ على صفوفها مرصوصة مما قد يؤدي إىل انتهاك حقوق األق           
  .حقوق أفراد من الطائفة أو

  انتهاكات يف جماالت حمددة  -٢  
تشكل االنتهاكات التالية حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية قائمـة غـري               -٤١

شاملة لألمناط اليت الحظها املكلفون بواليات خالل زياراهتم القطرية وذكروها يف الرسـائل             
   .اليت بعثوا هبا إىل الدول

  القيود البريوقراطية غري الضرورية  )أ(  
تواجه األقليات الدينية، يف الكثري من األحيان، شروطاً بريوقراطية غري متناسبة فبدالً              -٤٢

املعتقد فإهنا تفرض أعباًء متييزيـة وقيـوداً غـري            أو من أن تيسر هذه الشروط حرية الدين      
ليات أن تتسجل سنوياً كي تعترف هبـا        ويف بعض البلدان، يتعني على طوائف األق      . )٩(مربرة

__________ 

ون يـشترط حـصول     يف أنغوال، واجه املسلمون صعوبات يف احلصول على التسجيل الضروري ألن القان            )٩(
 ).١٨، الفقرة A/HRC/4/21/Add.1(ليكون وضعها قانونياً   توقيع١٠٠ ٠٠٠الطائفة على 
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واشتكى أعضاء اجلماعات املتضررة من أن إجراءات التسجيل تزداد تكلفتـها           . )١٠(اإلدارة
إعادة التسجيل دورياً أن يـؤدي إىل         أو وميكن لعدم التسجيل  . ويزداد الوقت الذي تستغرقه   

. )١١(تـصادياً واجتماعيـاً   هشاشة قانونية قد تعرض الطوائف الدينية لعدم األمان سياسياً واق         
وعالوة على ذلك، قد تكون إجراءات تقدمي الطلبات للحصول على رخص بنـاء أمـاكن               

 معقدة للغاية؛ وهي -خل إ الكنائس، واجلوامع، وقاعات الصالة، والكُُنس، واملعابد، -العبادة  
  .)١٢(تتأخر، يف بعض احلاالت، لعقود من الزمن

  م احلرمان من وضع قانوين مالئ  )ب(  
 إىل احلصول على مركز شخـصية    - وليس مجيعها    -تسعى معظم الطوائف الدينية       -٤٣

وهي قد حتتاج إىل هذا املركز للقيام بوظائف هامة ختص الطائفـة، كفـتح              . قانونية مجاعية 
مبا يف ذلك رجال    (احلسابات البنكية، وشراء العقارات، وبناء دور العبادة، وتوظيف املهنيني          

ومـن  . ، وإنشاء املدارس املذهبية، وإدارة وسائط اإلعالم اخلاصة بالطائفة        )نالدين املتفرغو 
دون مركز قانوين مالئم، يتعرض تطوير اهلياكل األساسية للطوائف الدينية وآفاق بقائهـا يف     

. تيسر احلصول على مركز قانوين مالئـم        ال بيد أن بعض الدول   . األجل الطويل خلطر فعلي   
 سمح بعض الدول للجمعيات بالسعي إىل حتقيـق أغـراض دينيـة           ت  ال فعلى سبيل املثال،  

تستطيع، بصفتها هذه، احلصول علـى مركـز          ال عقائدية، مما يعين أن اجلماعات الدينية      أو
وقد تكون إجراءات االعتراف أيضاً طويلة ومعقدة       . قانوين مبوجب قانون تكوين اجلمعيات    

 إىل تثبيط مهة بعض األقليات وحـىت إىل         عن غري عمد    أو للغاية، وهي إجراءات تؤدي عمداً    
ويف بعض احلاالت، قد ُتحرم املنظمات الدينية من مركزها وقد          . )١٣(ثنيها عن تقدمي الطلبات   

، مما يفقدها حقوقاً وامتيازات أساسية تتمتع هبا املنظمـات الدينيـة            من السجالت شطب  ت
ني عدد معني مـن األتبـاع       وقد تتطلب إجراءات إعادة التسجيل شروطاً منها تأم       . املسجلة

أن تكون املنظمة الدينية موجودة منذ عدد من السنوات يف بلد معـني وهـي         أو كحد أدىن 

__________ 

تسجل سنوياً لدى مكتب وكيل وزارة العبادات،       العقائدية أن     أو يف باراغواي، يتعني على الطوائف الدينية      )١٠(
 ).٣٤رة ، الفقA/HRC/19/60/Add.1(تعفى الكنيسة الكاثوليكية من هذا الشرط  فيما

، وعليـه، مت    ٢٠٠٢مل تنجح الكنيسة اإلجنيلية يف بيالروس يف إعادة التسجيل مبوجب قانون األديان لعام               )١١(
 ).٥٣، الفقرة A/HRC/4/21/Add.1(حلها 

نـصب الـصلبان بـسبب      أوترميم الكنائس  أوتستطيع بناء  ال ُيزعم أن أقليات تشني املسيحية يف ميامنار       )١٢(
ني املرور هبا للحصول على التراخيص املطلوبة، وبسبب طـول العمليـة الالزمـة              املراحل العديدة اليت يتع   

)A/HRC/22/67.( 
نص قانون حرية الضمري، املتعلق باجلمعيات الدينية وغريها من املنظمات يف طاجيكستان على إجـراءات                )١٣(

 ).٢٤٩-٢٤٥، الفقرات A/HRC/7/10/Add.1(تسجيل مرهقة للمنظمات الدينية 
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وقد تستخدم اإلدارة،   . )١٤(اجلديدة  أو إجراءات ُتقصي، من حيث املبدأ، اجلماعات الصغرية      
، ملنـع   "رقةمجاعة ما "  أو ،)١٥("مجاعة دينية منشقة  "وبشكل تعسفي أيضاً، أوصافاً سلبية مثل       

تعيش الطوائف غـري    ماوعادة. بعض اجلماعات من احلصول على مركز الشخصية القانونية       
ومثة أمثلـة   . املعترف هبا يف أوضاع تتفاقم فيها حالة انعدام األمن القانوين والضعف اهليكلي           

اداً اجتماعات أعضاء األقليات الدينية اسـتن وتعوق أيضاً على سلطات األمر الواقع اليت حتظر  
  .)١٦(ميكنها االضطالع هبذه األنشطة  الإىل االفتراض اخلاطئ بأن الطوائف غري املسجلة

  التمييز اهليكلي واإلقصاء  )ج(  
يعاين األشخاص املنتمون إىل أقليات دينية من التمييز املنهجي يف قطاعات             ما كثرياً  -٤٤

نظام الرعاية   أوق اإلسكان،سو  أوسوق العمل،  أوخمتلفة من اجملتمع، كاملؤسسات التعليمة،    
التمييز اهليكلي يف هذه اجملاالت وغريها من اجملاالت        على  وهناك العديد من األمثلة     . الصحية

تكون األقليات ضعيفة التمثيل يف القطاع العام أيضاً، مبا يف ذلك يف             ما وعادة. اجملتمعية اهلامة 
. صب العليا يف اجلامعات احلكوميـة     قوات الشرطة، واجليش، ووسائط اإلعالم العامة، واملنا      

 ،)١٧(يتاح ألعضاء بعض اجلماعات، حاملا تصنف كأقليات، الوصول إىل التعليم العايل            ال وقد
وعالوة على ذلـك،  . إىل مناصب عامة معينة، وقد يطردون من مناصب سبق هلم تبوؤها        أو

ومشددة بطريقة أخرى   يعاين الكثري من أعضاء األقليات الدينية من أشكال متعددة ومتداخلة           
 ،)١٨(من التمييز، كالربط التمييزي بني مركز الطائفة املصنفة واالنتماء إىل ديانـات حمـددة             

تعاين النساء والفتيات من التمييـز        ما وكثرياً. )١٩(العنف القائم على الدين واألصل اإلثين      أو

__________ 

قضي القانون املتعلق باحلق يف حرية الضمري والدين، والكنائس، واألديان، والطوائف الدينية،            يف هنغاريا، ي   )١٤(
 سنة على األقل وأنظمة تتعلق      ٢٠بأن تعيد معظم املنظمات الدينية التسجيل لتقدم أدلة تفيد بأهنا تعمل منذ             

 ). ٣٥، صفحة A/HRC/19/44(هبيكلها وعملياهتا 
البعثة املـشتركة بـني   بعد إدراجها يف قائمة اً الربوتستانتية قيود"  بليموثإخوة"يف فرنسا، واجهت حركة    )١٥(

) MIVILUDES(الوزارات واملكلفة برصد الِفـرق الدينيـة ومكافحـة التجـاوزات الـيت ترتكبـها                
)A/HRC/4/21/Add.1 ١٤٥-١٣٧، الفقرات .( 

 كارابـاخ مـن جانـب       -، مت تعطيل اجتماعات شهود يهوه الذين يعيشون يف ناغورنو           ٢٠١٠يف عام    )١٦(
). ٢٤-٦، الفقـرات  A/HRC/16/53/Add.1(احمللية وجرى توقيف عدة أعضاء من هذه اجلماعة  " الشرطة"

األمر الواقع قررت بطالن قناعات اإلدارات األولية، وذلك        " حماكم"بيد أن املقرر اخلاص أُبلغ بعد ذلك بأن         
لسياسية ومالحظات املقرر اخلاص اللذْين يفيدان بـأن        باالستناد إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا       

 . ميكن أن يكون شرطاً مسبقاً لعقد اجتماعات دينية سلمية  الالتسجيل
يف مجهورية إيران اإلسالمية، ُيمنع أفراد الطائفة البهائية من دخول اجلامعات العامة واخلاصة ومؤسـسات                )١٧(

 ).١٣، ص A/HRC/19/44؛ ٩٢-٩١، الفقرتان A/HRC/10/8/Add.1(التدريب املهين 
 ). ٧١ و٢٨-٢٧، الفقرات A/HRC/10/8/Add.3(انظر تقرير الزيارة القطرية املتعلق باهلند  )١٨(
 ).٦٧، ص A/HRC/20/30(العنف الذي ترتكبه جمموعة بوكو حرام يف مشال نيجريا  )١٩(
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خاص املنتمني إىل أقليات    اجلنساين والديين، كالنظم املتعلقة بقواعد اللباس اليت متيز ضد األش         
  .)٢٠(النساءاً دينية، خصوص

  التداعيات التمييزية لقوانني األسرة  )د(  
إذا كانت  اً  تتعلق بقوانني األسرة التمييزية، خصوص    اً  خاصاً  مثة مسألة تستحق اهتمام     -٤٥
على اً  وال يزال بعض البلدان يفرض قيود     . األحوال الشخصية الدينية تفصل يف قضايا     اكم  احمل

 من اإلعالن العـاملي حلقـوق       ١٦للمادة  اً  الزجيات بني املذاهب املختلفة، مما يشكل انتهاك      
اإلنسان، اليت تنص على أن الرجال والنساء البالغني حيق هلم الزواج وتأسيس أسـرة، دون                

النساء، بأهنم مـضطرون  اً وقد يشعر أفراد األقليات الدينية، خصوص    . قيود على أساس الدين   
ـ . معتقدهم كشرط مسبق للزواج من شخص ينتمي إىل دين آخـر            أو هملتغيري دين  اً ووفق

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة       ) ٢(١٨للمادة  اً  حلاالت حمددة، ميثل ذلك انتهاك    
عالوة على ذلك، قـد  . املعتقد  أووالسياسية، الذي حيظر إكراه أي شخص يف مسائل الدين      

من معاملة متييزية يف تسوية الطالق، وهي مشكلة اً يات دينية أيض يعاين األفراد املنتمون إىل أقل    
وذكرت تقارير أن األحكام اليت أصـدرهتا حمـاكم         . تتضرر منها النساء يف أغلب األحيان     

األسرة واحملاكم الدينية يف قضايا حضانة األطفال كانت متحيزة ضد األزواج الذين ينتمون             
  .)٢١(إىل أقليات دينية

  استالب األطفال وتلقينهم العقيدة  )ه(  
ويواجه اآلباء من األقليات الدينية أيضاً صعوبات يف ممارسة حقهم يف تربية أطفاهلم               -٤٦

ومثة جمال يتسم . من العهد الدويل) ٤(١٨ وفقاً لقناعاهتم، على النحو املنصوص عليه يف املادة       
ض الدول، خيضع األطفال مـن      ففي بع . حبساسية خاصة يف هذا السياق هو التعليم املدرسي       

 فقد. العقائدية للتعليم الديين رغماً عنهم وعن آبائهم وعن أولياء أمورهم           أو األقليات الدينية 
قد تكون اإلعفـاءات خاضـعة        أو يتاح هلم خيار احلصول على إعفاء من التعليم الديين،         ال

فال األقليات يواجهون ومثة تقارير أيضاً عن أن أط  . مربوطة بظروف مهينة    أو لشروط صارمة 
 غري دينـهم  اً  معيناً  يف املدارس احلكومية للمشاركة يف مراسم واحتفاالت ختص دين        اً  ضغوط

__________ 

ـ       "واضحة"حظرت فرنسا على التالميذ إظهار عالمات دينية         )٢٠( ضاء بعـض   ، وهو حكم يؤثر أساساً على أع
؛ ١٢٢-١١٠، الفقـرات  E/CN.4/2005/61/Add.1(سـيما املـسلمون والـسيخ      الاألقليات الدينيـة،  

 ). ٩٨ و٦٦، الفقرتان E/CN.4/2006/5/Add.4و
يف صربيا، أفاد شهود يهوه أن بعض أفرادهم خسروا حضانة أطفاهلم يف قضايا طالق مع أزواج من غـري                    )٢١(

 البحرين منح    مملكة ورفضت احملكمة الشرعية الشيعية يف    ). ٢٤ة  ، الفقر A/HRC/13/40/Add.3(شهود يهوه   
 ).٣٢-٢٥، الفقرات A/HRC/16/53/Add.1(امرأة من مجاعة السفارة حق حضانة طفلها بعد الطالق 
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وتشري تقارير  . )٢٢(جيري تعميدهم من جانب أحد الكهنة دون موافقة مسبقة من الوالدين           أو
. ملدرسيةطفال لالبتعاد عن دينهم كشرط مسبق للنجاح يف االمتحانات ا         األإىل الضغط على    

 للعقاباً  وُيزعم أن الطالب الذين يرفضون بعض التعليمات الدينية يف املدرسة يتعرضون أيض           
ويف حاالت استثنائية، ميكن اعتبار هذا الضغط انتهاكاً        . )٢٣(اإلهانة من جانب مدرسِّيهم    أو

وتوجد حاالت أيضاً يتم فيها إعفـاء       . حلق الشخص يف عدم إكراهه على اعتناق دين معني        
تالميذ من التعليم الديين يف بعض املدارس احلكومية، لكن النقص يف املوارد يؤدي إىل إلـزام                
األطفال املعفيني من التعليم الديين بالبقاء يف الصفوف الدراسية مما يعين عملياً أهنم خيـضعون      

  .)٢٤(مع ذلك لتعليم ديين قد يتعارض مع قناعاهتم

  ترسيخ األحكام املسبقة علناً   )و(  
ألقليات الدينية، تقوم احلكومـات     بدالً من مكافحة األحكام املسبقة القائمة ضد ا         -٤٧

املوظفون العموميون، يف بعض األحيان، بترسيخ واسـتغالل األحكـام املـسبقة           كما يقوم   
البحث عن كبش فداء لتحميلـه مـسؤولية          أو ألغراض سياسية، كتعزيز التجانس الوطين    

 السياق، ُصوِّرت األقليات وكأهنا تقوض النسيج األخالقـي         ويف هذا . اإلخفاقات السياسية 
فعلى سبيل املثال، ُحملت األقليات، اليت متيل إىل رفض اخلدمة العسكرية ألسباب            . للمجتمع

والغريـب أن البارانويـا     . وجدانية، مسؤولية اهلزائم العسكرية والصدمات الوطنية األخرى      
 الكثري من األحيان، جمموعـات صـغرية مـن          السياسية اليت جيري تأجيجها تستهدف، يف     

على حنـو غـامض وأن هـؤالء    " مفسدة"األشخاص ُيشيطَنون بدعوى امتالكهم لقدرات      
ومثة أمثلة أيضاً على أقليـات دينيـة        . )٢٥(األشخاص يشكلون هتديداً مميتاً للتماسك اجملتمعي     

ـ "توصم من جانب السياسيني ومقدمي الربامج اإلذاعية على أهنا من          )٢٦("ابور اخلـامس الط
. وُيتهم أفرادها بالعمل ملصلحة قوى أجنبية معادية، وبالتايل تعريض مصلحة البلـد للخطـر    

ومن الواضح أن نشر القوالب النمطية السلبية واألحكام املسبقة يسمم العالقة بني خمتلـف              
م تزال األحكـا    ال ولألسف،. الطوائف ويضعف حالة األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية       

__________ 

يف جورجيا، مثة تقارير عن أطفال جيري تعميدهم من جانب كهنة أرثوذكس دون موافقة مـسبقة مـن                   )٢٢(
 .١٥١-١٤٦الفقرات . A/HRC/4/21/Add.1(الوالدين 

يبلغ الرابعة عشرة ألنه رفض تعلم البوذية         مل يف سري النكا، ُزعم أن راهباً ومعلماً بوذياً هتجم على طالب           )٢٣(
 ).A/HRC/22/67(نه كاثوليكي إيف املدرسة قائالً 

 ).٦٢، الفقرة A/HRC/22/51/Add.1(انظر تقرير الزيارة القطرية املتعلق بقربص  )٢٤(
ودعا إىل القضاء على    " اخلونة"  بمام مسجد يف الرياض وصف الشيعة       السعودية، قيل إن إ   يف اململكة العربية     )٢٥(

، A/HRC/16/53/Add.1(الشيعة يف العامل، مبا يف ذلك الشيعة املقيمـون يف اململكـة العربيـة الـسعودية                
 ).٣٦٦-٣٦٢ الفقرات

رناجمه احلواري حسبما ذكرت التقريـر      يف الواليات املتحدة األمريكية، قال مقدم أحد الربامج اإلذاعية يف ب           )٢٦(
وسبب وجودهم هنا هو السيطرة على ثقافتنا والـسيطرة         . [...] املسلمني يف هذا البلد طابور خامس     "إن  

 ).٢٩٨، الفقرة E/CN.4/2005/61/Add.1" (على بلدنا يف هناية املطاف
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املسبقة اليت تنطوي على وصم موجودة أيضاً يف الكتب املدرسية واملواد التعليميـة اخلاصـة               
  . لصغر سنهماً باألطفال الذين يسهل التأثري عليهم بالدعاية املعادية لألقليات نظر

  أعمال التخريب والتدنيس  )ز(  
 مواقعهـا   أونيةهناك الكثري من أعمال التخريب اليت تستهدف رموز األقليات الدي         و  -٤٨
القبور ذات القيمـة      أو )٢٨( وتدنيس املقابر  )٢٧(مؤسساهتا، مبا يف ذلك هتدمي أماكن العبادة       أو

تشكل هذه اهلجمات عنفاً رمزياً يبعث من خاللـه اجلنـاة             ما وغالباً. )٢٩(التارخيية والثقافية 
وقـد  . )٣٠(البلد  أو معبرسالة إىل أفراد األقليات الدينية مفادها أهنم غري مرغوب فيهم يف اجملت           

حاالت التشريد وغري ذلك من مظـاهر       ، مبا يف ذلك     )٣١(يشكل ذلك سبباً للعنف اجلسدي    
البناء بتهدمي املواقـع      أو وهناك أحداث كثرية أيضاً تنتهي فيها خطط التنمية       . العداء الشديد 

  .)٣٢(الشعوب األصلية  أواملقدسة لألقليات الدينية

  الطقوس أو االحتفاالت الدينيةالعقبات املماثلة أمام   )ح(  
قد يواجه األفراد املنتمون إىل أقليات صعوبات عندما يرغبون يف أداء الطقوس الـيت                -٤٩

ويشمل ذلـك طقـوس اإلدمـاج االجتمـاعي     . يعتربوهنا جزءاً أساسياً من هويتهم الدينية 

__________ 

ينة كاراكاس مبخربشات معاديـة     يف مجهورية فرتويال البوليفارية، مت ختريب كنيس تيفرييت إسرائيل يف مد           )٢٧(
 ). ٢٥٨-٢٤٨، الفقرات A/HRC/13/40/Add.1 (٢٠٠٩يناير /للسامية مرتني يف كانون الثاين

مسحت سلطات دولة إسرائيل ببناء متحف على قطعة من مقربة مأمن اهللا يف القدس وذكـرت تقـارير أن               )٢٨(
لمسلمني منذ أكثر مـن ألـف عـام         نبش مئات القبور يف مكان يضم مقربة ل         أو أعمال البناء مشلت حفر   

)A/HRC/16/53/Add.1 ٢١٥-٢٠٦، الفقرات.( 
 إىل هتدمي وتدنيس املواقع الدينيـة واملقـابر يف          ٢٠١٢ أشار املقرر اخلاص يف بيانات صحفية صدرت عام        )٢٩(

 ,(www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12042&LangID=E)قـربص  

Mali (www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12337&LangID=E) and 

Libya (www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12485&LangID=E). 
يف اليونان، ذكرت تقارير أن جمهولني ثبتوا رأس خرتير على مدخل أحـد اجلوامـع يف تراقيـا الغربيـة                     )٣٠(

)A/HRC/18/51 ٨٥، ص.( 
 لدى خروجهم من قداس رأس السنة اجلديدة يف         اًيف مصر، استهدف هجوم بالقنابل مصلني مسيحيني أقباط        )٣١(

 آخـرين علـى األقـل    ٩٧ مسيحياً قبطياً وجرح  ٢٣كنيسة القديسني يف اإلسكندرية، مما أدى إىل مقتل         
)A/HRC/18/51 ٢٩، ص.( 

 فوق مايا توالم تزو، وهو موقع ثقايف هام ُيستخدم          يف غواتيماال، أُعرب عن القلق إزاء بناء وحدات سكنية         )٣٢(
ويف أستراليا، أُعرب عن القلق إزاء      ). ١٦٧-١٥٩، الفقرات   A/HRC/4/21/Add.1(يف االحتفاالت الدينية    

هتدمي جممع لفن النقش على الصخور وهو جممع مقدس لدى شعوب أصلية ويضم مئات املواقـع املقدسـة             
 ).١٠-٤، الفقرات A/HRC/7/10/Add.1(خبيل دامبيري بالنسبة للشعوب األصلية يف أر
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ينيـة أيـضاً    األقليات الد وقد يواجه أعضاء    . )٣٣(لألطفال، كختان الذكور على سبيل املثال     
وال يزال عدد مـن     . عقبات إدارية عند قيامهم بتنظيم املواكب أو االحتفاالت الدينية عالنية         

احلكومات ُيطّبق، دون وجه حق، سياسات تقييدية يف هذا السياق، مع اإلشارة أحيانـاً إىل               
مـن  ) ٣(١٨ة  يتفق مع املعايري الواردة يف املاد      مبا ال " بالنظام العام "مصاحل غري حمددة تتعلق     

وحيصل أيضاً أن تعوق جهات فاعلة من غري الدول، وعلى مرأى من الشرطة،             . العهد الدويل 
تأبـه   تلك االحتفاالت أو التجمعات العامة، مما يترك انطباعاً بأن السلطات احلكوميـة ال            

وعالوة على ذلك، قامت حشود بتعطيـل       . )٣٤(توافق باألحرى ضمناً على هذه األعمال      أو
دعوى أن املقابر، وإن كانت متلكها البلدية، ينبغي ختصيصها ألفراد الدين املـسيطر             جنائز ب 

يستطيع األشخاص من أقليات     ونتيجة لذلك، ال  ". املهرطقني"وعدم استخدامها من جانب     
  .)٣٥(دينية، يف بعض األحيان، دفن موتاهم بسكينة وكرامة

  نيةالتهديدات وأعمال العنف ضد أفراد األقليات الدي  )ط(  
من املؤسف أن أعمال العنف ضد أفراد األقليات الدينية الـيت ارتكبتـها الـدول                 -٥٠

واجلهات الفاعلة من غري الدول مشلت حاالت تعذيب وسوء معاملة واختطـاف واختفـاء              
وميكن هلذه األعمال أن حتدث دون ختطيط أو أن تكون بإيعاز من            . قسري وفظاعات أخرى  

لب النمطية واألحكام املسبقة والبارانويا القائمـة وميـضون يف          قادة سياسيني يستغلون القوا   
مما تسببت بـه  " الثأر"وقد تكون الدوافع كثرية وتشمل . ترسيخها لتحقيق مكاسب سياسية   

الكوارث الطبيعية أو الصدمات الوطنية أو اإلخفاقات السياسية اليت ُتنسب على حنو غامض             
ذات بوجه القوى األجنبية اليت ُيفترض أهنا ممثَّلة بـبعض          لألقليات وُتربَّر على أهنا دفاع عن ال      

وميكن أيضاً استخدام العنف للحفـاظ علـى        ". طابورها اخلامس "مجاعات األقلية بوصفها    
. )٣٦(هيمنة الدين املسيطر يف البلد يف مواجهة املنافسني أو املهاجرين غري املرغـوب فـيهم              

__________ 

 جداالً عنيفاً بعـض الـشيء       ٢٠١٢مايو  / أيار ٧يف أملانيا، أثار قرار أصدرته حمكمة مقاطعة كولونيا يف           )٣٣(
بيد أن الربملان االحتادي األملاين دعـا احلكومـة االحتاديـة           . قانونية إباحة ختان األطفال املُّربر دينياً      حول
، مؤكداً أن احلياة الدينية لليهود واملسلمني جيب أن تستمر          ٢٠١٢شروع قانون يف خريف عام      م تقدمي إىل

؛ واعتمد الربملـان االحتـادي القـانون يف كـانون           )٨٦، الفقرة   CCPR/C/DEU/Q/6/Add.1(يف أملانيا   
 .٢٠١٢ديسمرب /األول

طلق سراحهم يف هناية املطاف بعد       مسيحياً إجنيلياً؛ وقد أُ    ٣٠يف إريتريا، تعطّل حفل زواج بسبب توقيف         )٣٤(
، E/CN.4/2005/61/Add.1(توقيع وثيقة تعهدوا فيها بعدم املشاركة يف مناسبات من هذا النوع مـستقبالً              

 ).٩٦الفقرة 
 ).٣٧، الفقرة A/HRC/19/60/Add.2(تقرير الزيارة القطرية املتعلق جبمهورية مولدوفا  )٣٥(
 يف ميامنار كمهـاجرين غـري شـرعيني         الروهينجااء أقلية   تقارير عن معاملة أعض   بشأن  أُعرب عن القلق     )٣٦(

عدميي اجلنسية وُشّدد على أن العنف الطـائفي يف واليـة راكـني جيـب أالّ يتحـول إىل                    وكأشخاص
 للتخلص بشكل دائم من طائفة غري مرغوب فيها  فرصة

(www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12716&LangID=E). 
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، أو ترهيبـهم    )٣٧(ض طرد األقليات من البلد    وباإلضافة إىل ذلك، ُترتكَب أعمال العنف بغر      
وأفادت التقـارير أيـضاً عـن       . منهم، على سبيل املثال   " اجلزية"وابتزازهم من أجل انتزاع     

حاالت خطف وعنف إللزام األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية بـالتخلي عـن مذهبـهم       
 تـؤدي أعمـال     وإىل جانب قتل األشخاص وجرحهم، قد     . )٣٨(واعتناق الديانات الرئيسية  

العنف أيضاً إىل ختريب خطري يف املباين التارخيية التابعة للطوائف الدينية من أجل القضاء على               
  .احتماالت لبقاء هذه الطوائف يف البلد على املدى الطويل

  عدم احترام االستقاللية الداخلية  )ي(  
ينية، بغرض  تتدخل بعض الدول، دون وجه حق، يف الشؤون الداخلية للطوائف الد            -٥١

وميكن لذلك أن يشمل تعيني احلكومة لقيـادات الطوائـف          . إحكام السيطرة عليها سياسياً   
الدينية بطرق تتعارض مع فهم اجملموعة املعنية لذاهتا ومع تقاليدها، ممـا يـشكل انتـهاكاً                

ويف بعض احلاالت، أدى ذلك إىل انقسامات داخل الطائفة ومسَّم العالقة بـني             . الستقالليتها
خمتلف جمموعاهتا الفرعية، وبالتايل عرَّض مناء الطائفة الدينية املتضررة ككل للخطر يف األجل             

كما أشارت تقارير وضعها أفـراد األقليـات إىل زرع مـوظفني حكـوميني يف               . الطويل
 من أجل املضي يف إحكام السيطرة على احليـاة          )٣٩(املؤسسات الدينية، مبا يف ذلك األديرة،     

  .)٤٠(ي توقيف واحتجاز بعض قادة اجلماعات الدينية لفترات طويلةوجير. الدينية

  مصادرة املمتلكات والسياسات غري العادلة لرد املمتلكات  )ك(  
، ووصل ذلك يف بعـض      )٤١(عانت األقليات الدينية من مصادرة ممتلكاهتا اجلماعية        -٥٢

ويف الكثري من   . ألجل الطويل احلاالت إىل تدمري البنية التحتية الالزمة لضمان مناء الطائفة يف ا          

__________ 

يف إندونيسيا، تواجه طائفتا الشيعة واألمحدية صعوبات مستمرة تتمثل يف تعرضهما ملضايقات وهجمـات               )٣٧(
)A/HRC/22/67 .(      بيـساو الـسلطات   -وعالوة على ذلك، دعا رئيس اجمللس اإلسالمي الوطين يف غينيا 
 ).١٦٩ و١٦٨، الفقرتان A/HRC/4/21/Add.1(طرد أفراد الطائفة األمحدية من البلد  إىل

يف بنغالديش، ذُكر أن امرأة تنتمي إىل أقلية اهلندوس اختطفت وأُكرهت على تغـيري دينـها مث ُضـربت                    )٣٨(
 ).٣٩-٣٣، الفقرات A/HRC/16/53/Add.1(أدى إىل وفاهتا  مما

غري منتخبة يف كل دير يف تيبت، وإن كل دير يضم           " جلنة إلدارة الدير  "يف الصني، يقال إنه ُيطلب تأسيس        )٣٩(
 .)A/HRC/22/67(اً من غري الرهبان ظف مو٣٠حوايل 

يف مجهورية إيران اإلسالمية، احُتجز سبعة هبائيني كانوا ينسقون الـشؤون الدينيـة واإلداريـة للطائفـة         )٤٠(
 ،A/HRC/16/53/Add.1(باحلبس لفترات طويلة من جانـب حمكمـة ثوريـة يف طهـران             عليهم وُحكم
 .)الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي الذي أبداه ٣٤/٢٠٠٨؛ الرأي رقم ١٩٦-١٨٥ الفقرات

يف تركيا، قضت حمكمة التمييز بتحويل أجزاء كبرية من دير سان غابرييل إىل اخلزينة التركيـة؛ وواجـه                   )٤١(
 الكلدانية صعوبات يف التملك وإجراءات تسجيل األراضـي لفتـرة طويلـة             -أعضاء الطائفة اآلشورية    

)A/HRC/18/51 ٧٥، ص.( 
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وتواجه . )٤٢(األحيان، مل ُتدفع أي تعويضات هلذه الطوائف أو ُدفعت تعويضات غري كافية هلا     
األقليات الدينية عندما حتاول استعادة ممتلكاهتا الكثري من العقبات، مبا يف ذلـك العقبـات               

 برامج لـرد املمتلكـات   تقوم الدول اليت شرعت يف ويف بعض األحيان، ال . )٤٣(البريوقراطية
املصادرة سابقاً إىل الطوائف الدينية، بإدراج مجاعات األقليات بطريقـة تتـسم بالـشفافية              

ومن شأن ذلك أن يثري حالة استياء بني خمتلف الطوائف الدينيـة            . واإلنصاف وعدم التمييز  
  .يؤدي إىل تفاقمها أو

  العقوبات اجلنائية  )ل(  
املنتمون إىل أقليات دينية ملخاطر التجرمي أكثـر مـن          كثرياً ما يتعرض األشخاص       -٥٣

فبعض أحكام القوانني اجلنائية احمللية تستهدف خصيصاً أفراد األقليات أو األشخاص           . غريهم
وقد ُيرمى األشخاص   . املنحرفني بشكل آخر عن التقاليد الدينية أو العقائدية السائدة يف البلد          

 عند إعراهبم عن قناعاهتم الدينيـة أو العقائديـة،          )٤٤("التجديف"املنتمون إىل أقليات بتهمة     
ويف بعض . وُيحكم على املتهمني بالتجديف، يف بعض البلدان، بعقوبات شديدة بينها اإلعدام

األحيان، ُشرع يف مالحقات جنائية أدت إىل احلبس لفترات طويلة جملـرد امـتالك بعـض                
قليات جملرد قيامهم بأنـشطة اتـصال،       وعالوة على ذلك، حوكم أفراد األ     . األدبيات الدينية 

بـل توجـد    . )٤٥("التبشري"تنطوي على إكراه، تصنفها بعض احلكومات سلبياً يف خانة           ال
، وُحكم عليهم   )٤٦("الردة  "  بحاالت اهتم فيها أشخاص اعتنقوا ديناً غري الدين السائد يف البلد            

 أخرى، وهو حـق يـشكل       باإلعدام، دون مباالة باحلق يف اعتناق دين آخر من بني حقوق          
وعادة ما تكون للتهديد بعقوبات جنائية آثار ترهيبيـة         . يتجزأ من الدين أو العقيدة     جزءاً ال 

__________ 

، وقدمت إىل الطائفة    ٢٠٠٦هدمت السلطات يف دوشنيب الكنيس الوحيد يف املدينة عام          يف طاجيكستان،    )٤٢(
اليهودية قطعة أرض يف أطراف دوشنيب لكنها مل متنحها أي تعويض آخر لتمكينها من بناء كنيس جديـد                  

)A/HRC/4/21/Add.1 ٢٨٥-٢٧٩، الفقرات.( 
ألرثوذكس اليونانيون، واملسلمون، واليهـود،     ، ا "التقليدية"يف جنوب روسيا، مل تتمكن الطوائف الثالث         )٤٣(

، E/CN.4/2006/5/Add.1(من استعادة أماكن العبادة اليت صادرهتا الدولة منهم إبـان احلكـم الـشيوعي      
 ).٣٢٦-٣١٨الفقرات 

). ٣٨، صـفحة  A/HRC/18/51(عاماً من اخلوف   اً  ن تنفيذ أحكام التجديف أثار مناخ     إيف باكستان، قيل     )٤٤(
 ٢٠١٠، ُحكم على أحد أفراد األقلية املـسيحية باإلعـدام بتهمـة التجـديف عـام                 فعلى سبيل املثال  

)A/HRC/16/53/Add.1 ٣٣٥-٣٢٦، الفقرات.( 
، A/HRC/16/53/Add.1(والتـرويج هلـا     " أفكار متطرفة "يف مصر، اُتهم أعضاء الطائفة األمحدية باعتناق         )٤٥(

 ). ١٠٦-٩٩الفقرة 
 بتهمـة الـردة     ٢٠١٠قسيس يوسف نادر خاين باإلعدام عام       يف مجهورية إيران اإلسالمية، حكم على ال       )٤٦(

)A/HRC/18/51   ؛ و ٢٦، صA/HRC/19/44   ٢٠١٢سـبتمرب   /؛ بيد أنه أطلق سراحه يف أيلول      )٤١، ص 
 السجن يف ثالث سنوات قضاء بعد 

(http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12551&LangID=E).  
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بعيدة املدى على أفراد األقليات الدينية الذين قد يقرر كثٌري منهم إخفاء قناعاهتم أو االمتناع               
  .عن ممارسة دينهم أو عقيدهتم

  رفض منح اللجوء  )م(  
تمييز والقمع واالضطهاد، يقرر بعض أفراد األقليات الدينية مغادرة بلـدهم           نتيجة لل   -٥٤

لكنهم قد يشعرون مرة أخرى، عند      . األصلي والسعي إىل إجياد موطن جديد يف مكان آخر        
ُيمنحون أصالً فرصة دراسـة طلبـات        تقدمي طلب اللجوء، بأهنم غري مرحب هبم، وقد ال        

 حاالت قد يتعرض فيها األشـخاص املنتمـون إىل          وهناك. اللجوء اخلاصة هبم بشكل عادل    
أقليات دينية للطرد أو الترحيل، حىت يف حالة وجود خماطر واضحة للتعرض لالضـطهاد يف               

ويود املقرر اخلاص أن يؤكد مرة جديدة أن حاالت الطرد والترحيل اليت            . )٤٧(بلدهم األصلي 
شكل، يف حد ذاهتا، انتهاكاً حلقوق   يرجح أن تؤدي إىل انتهاكات حلرية الدين أو املعتقد قد ت          

وباإلضافة إىل ذلك، تنتهك حاالت الترحيل هذه مبدأ عـدم اإلعـادة القـسرية              . اإلنسان
  . اخلاصة بوضع الالجئني١٩٥١ من اتفاقية جنيف لعام ٣٣املنصوص عليه يف املادة 

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

  االستنتاجات  -ألف  
 يف عمله اليومي، العديد من التقـارير املتعلقـة بارتكـاب          يتلقى املقرر اخلاص،    -٥٥

إىل أقليات دينية يف    ّممن ينتمون   أشخاص  رية الدين أو املعتقد اخلاصة ب     انتهاكات خطرية حل  
وترتكب الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول هذه االنتـهاكات يف           . مجيع أحناء العامل  

من األحيان، وقد ُترتكب هذه االنتـهاكات  مناخ يسوده اإلفالت من العقاب، يف الكثري      
  .دينية أو إيديولوجية أو شخصية خمتلفة بدوافع سياسية أو

إىل أقليات دينية العراقيل ينتمون وتشمل انتهاكات حقوق اإلنسان ضد أشخاص   -٥٦
البريوقراطية غري املتناسبة؛ واحلرمان من املركز القانوين املالئم الـالزم لبنـاء اهلياكـل              

سية الدينية واحلفاظ عليها؛ والتمييز املنهجي واإلقصاء اجلزئي من قطاعات هامة يف            األسا
اجملتمع؛ والقواعد التمييزية يف إطار قوانني األسرة؛ والتلقني العقائدي الذي يتعرض لـه             
أطفال األقليات يف املدارس احلكومية؛ واألحكام املسبقة اليت جيري ترسيخها يف صفوف            

__________ 

 املتحدة طلبات اللجوء اليت تقدَّم هبا أحد األشخاص ممن يتبعون ممارسات فـالون غونـغ                رفضت اململكة  )٤٧(
)Falun Gong (                وإيرانيان غيَّرا دينهما، وذلك على الرغم من احتمـال تعرضـهم للتعـذيب أو املـوت

، A/HRC/7/10/Add.1 و ؛٣٩٢-٣٩٠، الفقـرات    E/CN.4/2006/5/Add.1(يف بلداهنم األصلية     كمرتدين
 ). ٤٠٧-٣٩٩، الفقرات A/HRC/16/53/Add.1؛ و٢٧٤-٢٦٤رات الفق
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اء الذي ُيربط أحياناً بصدمات تارخيية وخرافـات وطنيـة؛ وأعمـال            اجلمهور، واالزدر 
التخريب والتدنيس؛ وحظر أو تعطيل االحتفاالت الدينية؛ والتهديدات وأعمال العنف؛          
والتدخل يف الشؤون الداخلية للطوائف؛ ومصادرة ممتلكـات الطوائـف؛ والعقوبـات            

ه من حاالت الترحيل والتعرض خلطر اجلنائية؛ واحلرمان من اللجوء وما ميكن أن يؤدي إلي
  .اضطهاد فعلي

ونظراً لعدد وجسامة انتهاكات حقوق اإلنسان، فإن احلاجة إىل إجراءات موحدة            -٥٧
هتدف إىل احلفاظ على حقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية باتت             

ة، واحلرية، واملساواة، اليت    وجيب أن تستند هذه األنشطة إىل مبادئ العاملي       . أكثر وضوحاً 
تشكل أساس النهج القائم على حقوق اإلنسان، كما جيب أن متتثـل للعهـد الـدويل،                

  .، وغري ذلك من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان١٩٩٢وإعالن األقليات لعام 
وبالتايل، ينبغي تفسري حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينيـة أو عقائديـة،               -٥٨

كما جيب إعمال هذه احلقوق بـاالقتران       .  من أحد منظورات حقوق اإلنسان     وباستمرار،
" األقليـة الدينيـة   "وينبغي إعطاء تفسري واسع ملصطلح      . مجيع حقوق اإلنسان األخرى    مع

ليشمل مجيع فئات األشخاص ذوي الصلة، مبا يف ذلك الطوائف التقليدية وغري التقليديـة              
. ل أيضاً امللحدين ومعتنقي الديانات غري التوحيديـة       الطوائف الكبرية والصغرية، وليشم    أو

وينبغي، عالوة على ذلك، مراعاة حالة األقليات الداخلية، أي جمموعات األقليات داخـل             
وينبغي إيالء اهتمام خاص للنساء من األقليات الدينية أو العقائديـة، إذ يعـاين              . األقليات

  .يزالعديد منهن أشكاالً متعددة ومتقاطعة من التمي
وليست حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية امتيازات حمصورة يف أعضاء             -٥٩

بل ينبغي متكني مجيع األشخاص الذين يعيشون، يف الواقع، حالـة           . مجاعات حمددة مسبقاً  
أقلية دينية أو عقائدية، من التمتع الكامل حبريتهم الدينية أو العقائدية، مـع االحتـرام               

اهتم على أساس عدم التمييز واملساواة الفعليني، ومع إتاحـة اجملـال            الكامل لفهمهم لذ  
  .أمامهم لتطوير هوياهتم الدينية أو العقائدية املتصلة بطوائفهم يف جو من احلرية

  التوصيات  -باء  

  السياسات العامة الرامية إىل النهوض حبقوق األقليات الدينية  -١  
 املنخرطة يف الـدعوة الـسياسية لـصاحل      ينبغي أن تستند أنشطة اجلهات املعنية       -٦٠

وينبغي أن تتأكد من    . األقليات الدينية أو العقائدية، وباستمرار، إىل مبدأ العاملية املعيارية        
تصب، عن غري قصد، يف لعبة األشخاص الذين يشيطنون األقليـات علـى     الأن دعوهتا 

ائل حساسة تارخيياً، وهي ويفترض ذلك بعض املعارف املتعلقة مبس. أساس الدين أو املعتقد
فوضع أنشطة التضامن مع األقليات     . مسائل قد تنقلب أحياناً ضد مصاحل األقليات املعنية       

  .منهج يف إطار العاملية املعيارية هو السبيل األفضل لتجنب أي سوء فهمالدينية بشكل ُم
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دائمـاً،  ينبغي أن تقوم أنشطة اجلهات املعنية املنخرطة يف عمل حقوق اإلنسان،              -٦١
وينبغي أن تراعي هذه اجلهات عدم استخدام       . على احترام فهم األشخاص املعنيني لذاهتم     

مصطلحات األقليات ضد مصلحة الطوائف املعنية وأفراد هذه الطوائف الذين يفـضلون        
وينبغـي أن تـستند     . حبسب حالتهم عدم تسميتهم باألقليات يف اجملال السياسي العـام         

ذه املسائل املصطلحية احلساسة إىل تواصل واسع النطاق ومنتظم مع          القرارات املتعلقة هب  
  .ممثلي الطوائف املختلفة

ينبغي أن تستند التدابري اإلجيابية اليت ُتسن لغرض حتسني وضع األقليات الدينية              -٦٢
، وباتساق، إىل احترام فهم     "ية املعقولة ريالترتيبات التيس "أو العقائدية، مبا يف ذلك تدابري       

كما يستلزم اختاذ فهم    . اد هذه الطوائف ألنفسهم كوهنم األعرف مبصاحلهم الفضلى       أفر
البشر لذاهتم نقطة انطالق ألنشطة الدعوة مراعاة أوجه التباين الداخلي احملتملـة بـني              

  .القناعات واملصاحل داخل األقليات
ويوصي املقرر اخلاص، على وجه اخلصوص، الدول بتنفيذ خطة عمـل الربـاط             -٦٣
شأن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضاً علـى    ب

مشاعر قلق حيال عدم تعـّرض       عمل الرباط    وهناك يف خطة  . التمييز أو العداء أو العنف    
 مـن العهـد     ٢٠األحداث اليت تصل بالفعل إىل العتبة اليت حتددها املادة          املسؤولني عن   

للمالحقة واملعاقبة، بينما ُيضطهد أفراد األقليات       ق املدنية والسياسية  الدويل اخلاص باحلقو  
الدينية يف الواقع، مع ما لذلك من أثر سليب على اآلخرين، وذلك مـن خـالل إسـاءة       

وتتـضمن خطـة    . استخدام التشريعات والسوابق القضائية والسياسات احمللية الغامضة      
 ١٦/١٨يضاً إىل قرار جملس حقوق اإلنسان الرباط قائمة بالتوصيات ذات الصلة وتشري أ

للمجتمع الدويل يف اختاذ إجراءات فعالة ومتكاملة وشـاملة،         اً  بوصفه منهاج عمل واعد   
  .وهي إجراءات تتطلب من الدول التنفيذ واملتابعة باستمرار على الصعيد الوطين

  األحكام القانونية احمللية  -٢  
 أعضاء األقليات الدينية أو العقائديـة، يف  ينبغي أن تسن الدول تشريعات حلماية    -٦٤

إطار فهم واضح للمركز املعياري العاملي حلرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقـد،               
من حقوق اإلنسان يغطي اجلوانب الفردية واجلماعية وجوانـب اهلياكـل           اً  اليت تعد حق  

  .األساسية فضالً عن األبعاد اخلاصة والعامة للدين أو املعتقد
ينبغي أن تعقد الدول مشاورات مع ممثلي األقليات الدينية أو العقائديـة لـدى                -٦٥

صياغة التشريعات اليت ميكن أن تؤثر على قناعاهتم وممارساهتم كاالحتفـال باملناسـبات             
املقدسة، والقواعد الغذائية، وقواعد اللباس يف املؤسسات العامـة، وقـوانني العمـل،             

  .امة أو الثقافية، إخلواملشاركة يف احلياة الع
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م الـردة، والتجـديف،     ينبغي أن تلغي الدول أية أحكام للقانون اجلنائي جتـرّ           -٦٦
والتبشري، ألن من شأن هذه األحكام أن متنع األشخاص املنـتمني إىل أقليـات دينيـة                

  .عقائدية من التمتع الكامل حبريتهم الدينية أو العقائدية أو
م قوانني األسرة وقوانني األحوال الشخصية الـيت        ينبغي أن تصلح الدول أحكا      -٦٧

ميكن أن تنطوي على التمييز، قانوناً وممارسةً، ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية أو              
  .عقائدية، كمسائل اإلرث وحضانة األطفال، على سبيل املثال

تمني إىل ينبغي أن تصدر الدول تشريعات ملكافحة التمييز بغية محاية األشخاص املن   -٦٨
أقليات دينية أو عقائدية من أي متييز يقوم على الدين أو املعتقد، يف التعليم، والتوظيف،               

وأينمـا كانـت    . واإلسكان، ونظم الرعاية، ووسائط اإلعالم، واملناصب العامـة، اخل        
األقليات الدينية أو العقائدية تعاين، بصفة خاصة، من تاريخ طويل من التمييز اهليكلـي،              

ناك حاجة إىل تدابري إجيابية لالتصال بأفراد هذه األقليات، هبدف تشجيعهم على            تكون ه 
  .الترشح للمناصب وتعزيز فرص حصوهلم عليها

  اإلدارة واإلجراءات  -٣  
ينبغي وضع اإلجراءات اإلدارية الالزمة للحصول على مركز الشخصية القانونية            -٦٩

عتقد جلميع الطوائف الدينية أو العقائدية،      على حنو ييسر التمتع الكامل حبرية الدين أو امل        
وينبغي أن تضمن الدول تيسري هذه اإلجراءات بطريقـة تتـسم           . مبا يف ذلك األقليات   

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي أن      . بالسرعة والشفافية واإلنصاف والشمولية وعدم التمييز     
  .على سبيل املثالتراعي الدول الظروف اخلاصة لألقليات، يف حتديد احلصص والعتبات، 

أن يكون ذكر االنتماء الديين للشخص يف الوثـائق الرمسيـة اختياريـاً             وينبغي    -٧٠
وينبغي أن تضمن الدول دائماً، لدى إصـدار        . يستخدم ذلك أساساً ملعاملة متييزية     وأال

  .الوثائق الرمسية، عدم اإلعالن عن الدين أو املعتقد دون موافقة الشخص املعين
 تضع الدول برامج اتصال تيسر عقد لقاءات منتظمـة بـني املمـثلني              ينبغي أن   -٧١

وممثلـي  ) خلإاإلدارة، وقوات الشرطة، والنظام الصحي،      (احلكوميني من جماالت خمتلفة     
األقليات الدينية أو العقائدية، كي تتجنب، على حنو استباقي، أي شكل من أشكال سوء              

 يف التخفيف   ، يف األجل الطويل   ،ء الثقة ويساعد بنا . الفهم وما يصاحب ذلك من نزاعات     
  .شاعر االستياء يف حاالت األزماتمن املخاوف وم

ينبغي أن توفر الدول التدريب ملوظفي اخلدمة املدنية، وقوات الشرطة، وغريهم             -٧٢
من ممثلي السلطات العامة من أجل إذكاء الوعي حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات              

يف ذلك الطوائف الدينية غري املسجلة، وباالحتياجات اخلاصة هلؤالء         دينية أو عقائدية مبا     
  .األشخاص
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ينبغي أن تضع الدول سياسات ترمي إىل توفري محاية فعلية لألشخاص املنتمني إىل               -٧٣
أقليات دينية أو عقائدية من التهديدات أو أعمال العنف اليت ترتكبها جهات فاعلة مـن               

. لك أيضاً أعمال ختريب أو تدنيس املواقع الدينية واملقابر        وينبغي أن يشمل ذ   . غري الدول 
وللتصدي ألي شعور بإمكانية اإلفالت من العقاب، ينبغي أن تبعـث الـدول برسـالة               

  .ميكن التساهل يف هذا الشأن  الواضحة وموثوقة مفادها أنه
اصـة  ينبغي أن تنظر الدول يف إدراج املواقع الدينية وأماكن العبادة اهلامـة اخل              -٧٤

باألقليات ضمن اإلرث الثقايف الرمسي الوطين أو الدويل، وأن تروج حلماية هذه املواقـع              
  .بالتشاور مع ممثلي الطوائف ذات الصلة

ينبغي أن تضمن الدول توخي اإلنصاف لدى النظر يف طلبات أعضاء األقليـات               -٧٥
عـالوة علـى   و. الدوليةالدينية أو العقائدية من ملتمسي اللجوء، مبا يتماشى مع املعايري           

ريتـه  ذلك، جيب أال ترسل الدول أي شخص إىل أي بلد أو مكان تكون فيه حياته أو ح                
  .مهددة بسبب دينه أو معتقده

  التعليم، ووسائط اإلعالم العامة، والتواصل بني الطوائف الدينية والتوعية  -٤  
اجـات األطفـال    ينبغي أن تنظم الدول أنشطة تدريبية للمعلمني لتوعيتهم باحتي          -٧٦

وينبغي أن يشمل ذلك    . املنتمني إىل أقليات دينية يف املدارس والصعوبات اليت يواجهوهنا        
 من جانب األقران وتوفري تدابري الدعم يف هذه       املضايقاتبرامج تدريبية هتدف إىل كشف      

  .احلاالت
لعل الدول تود النظر يف توظيف خرباء تواصل من أعضاء األقليـات الدينيـة                -٧٧
  .العقائدية لغرض بناء الثقة بني اإلدارة املدرسية واآلباء املنتمني إىل أقليات وأ

ينبغي عدم إخضاع األطفال يف املدارس لتعليم ديين دون موافقتهم أو موافقـة               -٧٨
اً وجيب أن يشمل التعليم الديين، عندما يكون جـزء        . آبائهم أو أولياء أمورهم القانونيني    

ن اللجـوء   وينبغي القيام مبراقبة مالئمة لضما     .عامة، خيار اإلعفاء  من املناهج املدرسية ال   
  .الفعلي إىل هذا اخليار

تتحمل الدول مسؤولية ضمان عدم الضغط على أي طفل حلضور االحتفاالت أو   -٧٩
الطقوس الدينية يف املدارس احلكومية دون موافقته أو موافقة والديه أو أوليـاء األمـر               

لصدد، ينبغي إيالء اهتمام خاص حلالة األطفال املنتمني إىل أقليـات           ويف هذا ا  . القانونيني
  .دينية أو عقائدية

ينبغي أن يليب التعليم يف املدارس احلكومية واخلاصة االحتياجات احملددة ألفـراد              -٨٠
وينبغي أن تقدم املواد التعليمية املتعلقة بالتنوع الديين والعقائدي صورة          . األقليات الدينية 

سيما األقليات، وهو أمر ميكن حتقيقه على النحـو           ال ملختلف األديان والعقائد،  منصفة  
  . إجراء مشاورات مباشرة مع ممثلي الطوائف املعنيةبفضلاألمثل 
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ينبغي أن تدعم الدول تطوير وسائط إعالم الطوائف ممـا يـساعد يف حتـسني                 -٨١
ومـن شـأن    . و عرب احلدود  أ/التواصل بني أعضاء أقلية دينية أو عقائدية داخل البلد و         

وسائط اإلعالم هذه أيضاً أن تعزز احتمال مشاركة األقليات مشاركة فعلية يف املناقشات             
  .لعلنية العامة داخل اجملتمع ككلا

ينبغي أن تفتح وسائط اإلعالم احلكومية الباب أمـام األشـخاص املنـتمني إىل                -٨٢
تمكنوا من االضطالع بدور نشط داخـل      األقليات الدينية أو العقائدية، الذين ينبغي أن ي       

وقد يتطلب ذلك، حبسب احلالـة،      . وسائط اإلعالم اليت تؤمن املعلومات للمجتمع ككل      
األقليـات الدينيـة   تركّز على إصالحات هيكلية لوسائط اإلعالم العامة، وأنشطة توعية      

ساواة يضمن دية واملنبغي وضع إطار سياسايت عام للتعدّ وعالوة على ذلك، ي   . العقائدية أو
توزيع املوارد على حنو منصف، مبا يف ذلك ترددات البث، فيما بـني القطـاع العـام،                 
ووسائط اإلعالم التجارية واجملتمعية، حبيث تشكل جمتمعة جمموعة واسعة من الثقافـات            

ويف هذا السياق، يوصي املقـرر اخلـاص بتنفيـذ          . واجملتمعات احمللية واآلراء يف اجملتمع    
  .)٤٨(ن بشأن حرية التعبري واملساواةكامدي مبادئ
ينبغي أن توفر وسائط اإلعالم العامة واخلاصة معلومات تتسم باإلنصاف والدقة             -٨٣

القوالب النمطية واألحكام   التخلّص من   حول األقليات الدينية أو العقائدية وأفرادمها بغية        
 تضطلع بدور هـام يف      وميكن آلليات التنظيم الذايت يف إطار وسائط اإلعالم أن        . املسبقة

  .هذا الصدد
وكلما اقتضى األمر، ينبغي أن تنشئ الدول جلان حقيقة ومصاحلة بإمكاهنـا أن               -٨٤

 احملاوالت اجلارية لفهم التاريخ املعقد على حنو أفضل، ولتجاوز           إطار تضطلع بدور هام يف   
 علـى حالـة     الصدمات التارخيية وتبديد اخلرافات الوطنية اليت من شأهنا أن تؤثر سـلباً           

  .األقليات الدينية أو العقائدية
ينبغي أن تضع الدول برامج توعية إلبالغ السكان ككل حبالة أفراد األقليـات               -٨٥

وميكن وضع هذه الربامج بالتعاون مع اجلهـات        . ية اإلنسان همالدينية أو العقائدية وحبقوق   
  .وممثلي خمتلف اجملتمعات احملليةالفاعلة يف اجملتمع املدين 

ينبغي أن تقوم املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان بإذكاء الوعي بالوضع املعقـد              -٨٦
وينبغي أن يكـون    . لألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية أو عقائدية يف خمتلف أحناء العامل          

  .ذلك أيضاً جزءاً من أنشطتهم الرقابية املنتظمة
  

__________ 

)٤٨( www.article19.org/resources.php/resource/1214/en/camden-principles-on-freedom-of-expression- 
and-equality. 
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ه وتيسره، وذلك بالتشاور    ينبغي أن تشجع الدول التواصل بني الطوائف وتروج ل          -٨٧
ويشكل التواصل بني األديان يف ظروف مالئمة من املساواة         . مع الطوائف الدينية والعقائدية   

واالستدامة، مبا يف ذلك على مستوى القواعد الشعبية، أحد أهم وسائل تعزيـز التفـاهم               
راهيـة  املتبادل، وتبديد القوالب النمطية السلبية الـيت تـشكل األسـباب اجلذريـة للك       

وينبغي أن تكون مبادرات الدول يف هـذا الـصدد مفتوحـة عمومـاً              . والعنف والتمييز
  .اً يف هذا النوع من املشاريعلألقليات، مبا يف ذلك اجملموعات الصغرية اليت يتم جتاهلها كثري

إجراءات رمزية عامة جيري من خالهلا بعث       الختاذ  ينبغي أن تضع الدول سياسة        -٨٨
. ادها أن األقليات الدينية أو العقائدية تشكل جزءاً من اجملتمع األوسع          رسالة واضحة مف  

ومن األمثلة على هذا الوجود الرمزي مشاركة املمثلني السياسيني يف االحتفاالت الـيت             
  . لضحايا العنف، على سبيل املثالتعقدها األقليات، كاجلنائز العامة

لدينية، واملؤسسات الوطنية حلقوق    وبإمكان منظمات اجملتمع املدين، والطوائف ا       -٨٩
اإلنسان، وغريها من اجلهات الفاعلة أن تضطلع بدور حاسم، بل ينبغي هلا أن تـضطلع               
هبذا الدور للتصدي للتحريض على الكراهية املوجَّه ضد األقليات الدينية أو العقائدية من             

 تـستهدفها   ومن املهم أن تشعر اجملموعـات الـيت       . خالل اجملاهرة بدعم تلك األقليات    
فالتعبري العام عن التضامن قد يؤدي أيضاً إىل منع املزيد من           . ال تقف وحدها  الكراهية أهنا   
  .ف وخلق جو من الثقة بني الطوائفالتصعيد والعن

        


