األمــم املتحـدة

A/RES/73/285

الجمعية العامة

الدورة الثالثة والسبعون
البند  72من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة في  2نيسان/أبريل 2019
[دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية ( A/73/L.79و )A/73/L.79/Add.1

 - 285/73مكافحة اإلرهاب وغيره من أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد
إن الجمعية العامة،

إذ تشير إىل العهد الذي قطعته كافة الدول على نفسها ،مبقتضى ميثاق األمم املتحدة واإلعالن
العاملي حلقوق اإلنســان( ،)1أن تعمل على تعزيز احرتام حقوق اإلنســان واحلاياا األســاســية لفائدة اجلمي
والتقيد هبا على الصعيد العاملي،
وإذ تش ييير أيض ييا إىل قااراهتا ذاا الص ــلة ضاملو ــوه ،مبا فيها القاار  164/73املؤرخ  17كانون
األول/ديســم  2018ضش ـ ن مفافحة التعصــل والقولبة الســلبية والوتــم والتمييز والتحايع على العن
وممارسـ ـ ـ ـ ــته ـ ـ ـ ـ ــد األقـ ـ ـ ـ ــرا ضسـ ـ ـ ـ ــبل دينهم أو معتقد م ،والقاار  176/73املؤرخ  17كانون األول/
ديسم  2018ضش ن حاية الدين أو املعتقد،
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ـ ــد البش ـ ــا على أس ـ ــاق الدين أو املعتقد يش ـ ــفل إ انة لفاامة
اإلنسان وتنفاا ملبادئ امليثاق،
وإذ تؤكد من جديد أيضا الواجل الواق على عاتق الدول أن حتظا التمييز والعن على أساق
الدين أو املعتقد وأن تنفذ تداضري تضمن املساواة يف احلماية القانونية الفعالة،
وإذ تشي ييير إىل أن الدول تق عليها املس ـ ــؤولية األس ـ ــاس ـ ــية عن تعزيز حقوق اإلنس ـ ــان و ايتها،
مبا يف ذلك حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان املفاو ـ ـ ـ ــة لاقـ ـ ـ ــرا املنتم إىل األقلياا الدينية ،مبا يشـ ـ ـ ــمل حقهم يف
ممارسة دينهم أو معتقد م حباية،
_________________
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مكافحة اإلرهاب وغيره من أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد

وإذ تعرب عن القلق البالغ من حوادث التعصـ ـ ـ ـ ـ ــل والتمييز وأعمال العن المل يشـ ـ ـ ـ ـ ــهد ا العا ،
مبا يف ذلك ما يق منها ضداف من التمييز ـ ــد أق ـ ــرا ينتمون إىل أقلياا دينية ،إ ـ ــافة إىل التش ـ ــني على
أتباه الدياناا وإنفاذ تداضري تنطوي على التمييز حتديداً د األقرا على أساق الدين أو املعتقد،

وإذ تالحظ دعوة األم العام إىل حتال احلض ـ ـ ـ ــاراا ”أن يتوات ـ ـ ـ ــل م احلفوماا واملنظماا
الدينية والزعماء الديني وغري م لبحث اإلجااءاا الففيلة مبن االعتداءاا املوجهة ـ ـ ـ ـ ـ ــد املواق الدينية
و مان حامتها“.
وإذ تكرر التأكيد على أن اإلر اب والتطاف العني املفض ـ ـ ــي إىل اإلر اب ،امي أق ـ ـ ــفا ما
ومظا ا ا ،ال ميفن وال ينبغي رضطهما ض ي دين أو جنسية أو حضارة أو مجاعة عاقية،
وإذ تش ييعر بالقلق الش ييديد من مجي ا جماا اإلر اضية املوجهة ـ ــد أماكن العبادة ضداف من
الفاا ية الدينية المل تشمل كاا ية اإلسالم ومعاداة السامية وكاا ية املسيحية،
 - 1تدين بأشد العبارات ا جوم اإلر ايب البش واحلقري الذي استهدف املصل املسلم
يف كاايس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــري  ،ضنيو يلندا ،يف  15آذار/مارق  ،2019وتعاب عن أحا تعا يها ألس ـ ـ ـ ـ ــا الض ـ ـ ـ ـ ــحايا
وحلفومة نيو يلندا وقعبها؛
 - 2تدين بش ييدة العن وأعمال اإلر اب املسـ ــتماة المل تسـ ــتهدف األقـ ــرا  ،مبن فيهم
أفااد األقلياا الدينية ،على أساق الدين أو املعتقد أو ضامسهما؛
 - 3تش ييد على ــاورة مس ــاءلة ماتفع ذ األعمال اإلر اضية ومنظميها ومموليها ورعاهتا
وتقدميهم إىل العدالة؛
 - 4تعرب عن أسي ي ييشدا الشي ي ييديد من مجي أعمال العن املوجهة ـ ـ ــد األق ـ ـ ــرا على
أس ـ ـ ـ ــاق دينهم أو معتقد م ،ومما يوجه من تلك األعمال ـ ـ ـ ــد منا م وأعما م وممتلفاهتم ومدارس ـ ـ ـ ــهم
ومااكز م الثقافية واألماكن المل يتعبدون فيها ،وكذلك مجي االعتداءاا على األماكن واملواق واملقدساا
الدينية المل تشفل انتهاكا للقانون الدويل؛

 - 5تح ي مجي الــدول على العم ــل مع ــا من أجــل ــايــة األفااد من أعم ــال العن والتمييز
وجاائم الفاا ية القائمة على أساق العنصاية والتمييز العنصاي وكاا ية األجانل وما يتصل ضذلك من تعصل؛
 - 6تح الدول على اية حاية الدين واملعتقد وتعزيز ا ،ودعم إجياد ضيئة حملية يس ـ ـ ـ ــود ا
التس ـ ــامي الديس والس ـ ــالم واالحرتام ،عن ةايق مفافحة التحايع على الفاا ية الدينية والعن  ،و طي
وتنسيق اإلجااءاا على كل من الصعيد احمللي والوةس واإلقليمي والدويل ضواسطة التثقي والتوعية؛
 - 7تدعو إىل تفثي اجلهود الدولية لتش ـ ــجي إقامة حوار عاملي ضشـ ـ ـ ن تعزيز قافة قوامها
التس ــامي والس ــالم على مجي املس ــتوياا ،اس ــتنادا إىل احرتام حقوق اإلنس ــان وتنوه األديان واملعتقداا،
وتشدد على أن للدول واملنظماا اإلقليمية واملؤسساا الوةنية حلقوق اإلنسان واملنظماا غري احلفومية
وا يئاا الدينية ووسائ اإلعالم واجملتم املدين كفل دورا مهما يف ذ اجلهود.
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