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النهوض ابحلوار بني الدايانت والثقافات وتعزيز التسا ا ا ا ااام من أجل مناهضا ا ا ا ااة
خطاب الكراهية
إن اجلمعية العامة
إذ تؤكد من جديد التزام مجيع الدول مبوجب ميثاق األمم املتحدة بتعزيز وتش ـ ـ ـ ـ ـ يع احرتام مجيع
حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية والتقيد هبا على الصعيد العاملي دون متييز على أساس الدين أو املعتقد
أو غريمها،
وإذ تش اار إىل املادة  18من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ــياس ــية( )1واملادة  18من
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان( )2وغريمها من أحكام حقوق اإلنسان ذات الصلة ابملوضوع،
وإذ تشاار أيضااا إىل قرارها  55/36املؤرخ  25تشـ ـرين الثاين/نوفمرب  1981الذي أص ــدرت به
اإلعالن املتعلق ابلقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،
وإذ تس ا ا ا أبمهية اإلعالن وبرانمج العمل املتعلقني بثقافة السـ ـ ـ ــالم( )3واللذين ميثالن تكليفا من
العامل للم تمع الدويل ،وخباصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة منظومة األمم املتحدة ،ابلرتويج لثقافة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ونبذ العنف اليت تعود
ابلنفع على البشرية ،وخباصة األجيال املقبلة،
__________
( )1انظر القرار ( 2200د ،)21-املرفق.
( )2القرار  217ألف (د.)3-
( )3القراران  243/53ألف وابء.
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وإذ تؤكد من جديد ما يقع على الدول من واجب حظر التمييز والعنف على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الدين
أو املعتقد وتنفيذ تدابري تضمن املساواة يف احلماية القانونية الفعالة،
وإذ ترحب يف هذا الص ـ ـ ــدد جبميع املبادرات الدولية واإلقليمية والوطنية ،فض ـ ـ ــال عن اجلهود اليت
تبذهلا الزعامات الدينية وغريها يف سبيل النهوض ابحلوار بني األداين والثقافات،
وإذ تؤكد من جديد الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلق يف حرية الرأي والتعبري
واالحرتام الكامل حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها يف ترســي الدميقراطية ومناهضــة التعصــب الديين،
وإذ تؤكد من جديد كذلك أن ممارسـة احلق يف حرية التعبري تنطوي على واجبات ومسـؤوليات خاصـة وفقا
للمادة  19من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،
وإذ تس ا ابلتزام مجيع األداين ابلســالم ،وابإلســهام الذي ميكن أن يقدمه احلوار الديين والثقايف
بني األداين واجلماعات واألفراد ،وال سـ ـ ــيما الزعامات الدينية ،يف حتسـ ـ ــني إدراك وفهم القيم املشـ ـ ــرتكة بني
البشر كافة،
وإذ تستنكر بشدة مجيع أعمال العنف املوجهة ضد األشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم،
وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ترتكب ضـ ـ ــد منازهلم أو أعماهلم أو ممتلكاهتم أو مدارسـ ـ ــهم أو مراكزهم
الثقــافيــة أو أمــاكن عبــادهتم ،ومجيع االعتــداءات على األمــاكن واملواقع واملزارات الــدينيــة أو داخلهــا اليت
تشكل انتهاكا للقانون الدويل،
وإذ تض ا ا ا ا ااا ا تبارها االحتفال املقبل أبول يوم دويل إلحياء ذكرى ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحااي أعمال العنف
القائمة على أساس الدين أو املعتقد ،الذي سيساهم يف تعزيز احلوار بني األداين والثقافات،
وإذ تعرب عن القلق البــال من مجيع مظــاهر خطــا الكراهيــة الــذي يقوض روح التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
واحرتام التنوع ويشـ ــكل أحد أسـ ــبا القلق اخلطرية لدى مجيع الدول األعضـ ــاء ،واقتناعا منها بعدم وجود
مربر لذلك اخلطا  ،أاي كانت بواعثه،
وإذ تش ااد على أن للدول األعض ــاء واملنظمات اإلقليمية واملؤسـ ـس ــات الوطنية حلقوق اإلنس ــان
واملنظمــات غري احلكوميــة واهليئــات الــدينيــة ووس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ اإلعالم واجملتمع املــدين ككــل دورا مهمــا يف تعزيز
التس ـ ـ ــام واحرتام التنوع الديين والثقايف ويف تعزيز حقوق اإلنس ـ ـ ــان ومحايتها على الص ـ ـ ــعيد العاملي ،مبا يف
ذلك حرية الدين أو املعتقد،
وإذ تقر ابلــدور القيــا دي الــذي تنهب بــه منظمــة األمم املتحــدة للرتبيــة والعلم والثقــافــة والعمــل
الذي يضـ ــطلع به حتالف األمم املتحدة للحضـ ــارات يف تعزيز احلوار بني الثقافات وإسـ ــهامهما يف النهوض
ابحلوار بني األداين وكذلك ما يقومان به من أنش ـ ــطة تتص ـ ــل برتس ـ ــي لقافة الس ـ ــالم ونبذ العنف وتركيزمها
على اختاذ إجراءات حمددة يف هذا اجملال على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي،
وإذ تشا ا اار إىل خطة عمل الرابط بش ـ ـ ـ ـ ن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية
اليت تشكل حتريضا على التمييز أو العداء أو العنف(،)4
__________
( ،A/HRC/22/17/Add.4 )4التذييل.
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وإذ تش ا ا اار أيض ا ا ااا إىل خطة عمل القيادات واجلهات الفاعلة الدينية ملنع التحريب على العنف
احملتمل أن يؤدي إىل جرائم وحشـ ــية ،اليت تعرف أيضـ ــا ابسـ ــم خطة عمل فاس ،ومببادرة وضـ ــع خطة عمل
حلماية املواقع الدينية،
وإذ تسا ا ا أبن التنوع الثقايف وسـ ـ ــعي مجيع الشـ ـ ــعو والبلدان إىل حتقيق التنمية الثقافية مها من
مصادر اإللراء املتبادل للحياة الثقافية للبشر،
 - 1تسا ا ا ا ا ا أبمهي ــة احلوار بني األداين والثق ــاف ــات ومس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهت ــه القيم ــة يف تعزيز التالحم
االجتماعي وحتقيق الس ـ ـ ـ ـ ــالم والتنمية ،وهتيب ابلدول األعض ـ ـ ـ ـ ــاء إىل اعتبار احلوار بني األداين والثقافات،
حسب االقتضاء وحيثما انطبق ،أداة مهمة فـ ـ ـ ـ ــي اجلهـ ـ ـ ـ ــود الرامية إل ـ ــى حتقيق السـ ـ ـ ـ ــالم وإرساء االستقرار
االجتماعـي وبلوغ كامل األهداف اإلمنائيــة املتفق عليها دوليا؛
 - 2تدين أي دعوة إىل الكراهية اليت تشكل حتريضا على التمييز أو العداء أو العنف ،سواء
أكان ذلك ابس ــتعمال الوس ــائل املطبوعة أم الوس ــائل الس ــمعية البصـ ـرية أم اإللكرتونية أم وس ــائل التواص ــل
االجتماعي أم أي وسيلة أخرى؛
 - 3تشجا الدول األعضـاء على النظر ،حسـب االقتضـاء ،يف مبادرات حتدد اجملاالت اليت
يتعني فيها اختاذ إجراءات عملية يف مجيع قطاعات اجملتمع وعلى كافة مسـ ــتوايته من أجل النهوض ابحلوار
بني األداين والثقافات وتعزيز التفاهم والتسام والتفاهم والتعاون؛
 - 4هتيب ابلدول األعضاء أن تتعاون مع مجيع اجلهات املعنية يف جمال تعزيز قيم احلوار بني
األداين والثقافات واالحرتام وقبول االختالف والتسـ ـ ـ ــام والتعايش والتسـ ـ ـ ــاكن يف سـ ـ ـ ــالم واحرتام حقوق
اإلنسان ورفب انتشار خطا الكراهية الذي يشكل حتريضا على التمييز والعداء والعنف؛
 - 5تش ا ا ا ا ااجا مجيع الدول واملنظمات الدولية على إذكاء وعي اجلماهري وتوعيتها أبخطار
التعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب والعنف الطائفي وعلى االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ابة بت ديد االلتزام والعمل دعما لتعزيز التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام وحقوق
اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وتـدعوهـا إىل مواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة الرتكيز على أمهيـة التعـاون والتفـاهم واحلوار يف كفـالـة تعزيز االعتـدال
والتسام واحرتام حقوق اإلنسان؛
 - 6تش ااجا الدول األعضـ ــاء على الرتكيز على تعزيز احلوار بني األداين والثقافات ،واحرتام
التنوع ،والقض ــاء على التمييز القائم على أس ــاس الدين أو املعتقد ،مع التش ــديد على أمهية التعليم والثقافة
والسالم والتسام والتفاهم وحقوق اإلنسان؛
 - 7تد و الدول األعض ـ ــاء إىل مواص ـ ــلة تعزيز املص ـ ــاحلة من أجل املس ـ ــاعدة يف كفالة حتقق
السـ ـ ـ ـ ـ ــالم الدائم والتنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ يع الزعامات الدينية واجملتمعية على االخنراط يف احلوار على
الصعيد الداخلي وفيما بني األداين من أجل التصدي للتحريب على العنف والتمييز وخطا الكراهية؛
 - 8ترحب إبعالن األسبوع األول من شهر شباط/فرباير من كل عام أسبوعا للوائم العاملي
بني األداين شامال مجيع األداين واملذاهب واملعتقدات؛
 - 9حتيط ما ،يف هـذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،إبعالن األمني العـام يف  14متوز/يوليـه  2017خطة
عمل القيادات واجلهات الفاعلة الدينية ملنع التحريب على العنف احملتمل أن يؤدي إىل جرائم وحشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية،
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اليت تعرف أيضـ ـ ـ ـ ــا ابسـ ـ ـ ـ ــم خطة عمل فاس ،وحتي علما كذلك إبعالن األمني العام يف  18حزيران/يونيه
 2019خطة العمل ملناهضة خطا الكراهية؛
 - 10حتيط ما مببادرة األمني العام لألمم املتحدة املتعلقة إبعداد خطة عمل حلماية املواقع
الدينية وتتطلع إىل إجنازها؛
 - 11تد و مجيع الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات
غري احلكومية واجلهات املعنية األخرى إىل زايدة فهمها خلطة عمل القيادات واجلهات الفاعلة الدينية ملنع
التحريب على العنف احملتمل أن يؤدي إىل جرائم وحشية ،اليت تعرف أيضا ابسم خطة عمل فاس ،وخطة
العمل ملناهضة خطا الكراهية ،وسائر املبادرات اليت تش ع على التسام والتفاهم.

4/4

19-12313

