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 - 309/75تعزيز الحوار والتسامح بين األديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية
إن الجمعية العامة،
إذ تؤكدد من ددديدد التزام جميع الـدول ممججـم ماقـاأل األمم المتحـدة يت زتز وع ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع احت ام جميع ح جأل

اإلنسان والح تات األساسية والت اد يها على الص اد ال المي دون عمااز على أساس الدين أو الم ت د أو غا هما،
وإذ تشددددير إلى المادة  18من ال هد الدولي الخاص مالح جأل المدنية والس ـ ــياس ـ ــية

اإلعالن ال المي لح جأل اإلنسان

()2

وغا هما من أحكام ح جأل اإلنسان ذات الصلة،

()1

والمادة  18من

وإذ تشدير ييادا إلى ق ارها  55/36المؤرخ  25ع ـ تن القاني/نجممب  1981الذي أصـدرت ممججه

اإلعالن المت لق مال ضاء على جميع أشكال الت صم والتمااز ال ائمان على أساس الدين أو الم ت د،

وإذ تس د مأهمية اإلعالن وب نامج ال مل المت ل ان يق امة الس ــالم( )3واللذين يمقالن عكليفاً من ال الم
للمجتمع الدولي ،وبخاص ـ ــة مناجمة األمم المتحدة ،مالت وتج لق امة الس ـ ــالم ونبذ ال ند التي ع جد مالنفع على

اله تة ،وبخاصة األجيال الم بلة،

__________
( )1انا ال ار  2200ألد (د ،)21-الم مق.
( )2ال ار  217ألد (د.)3-
( )3ال اران  243/53ألد وباء.
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وإذ تؤكد من دديد ما ي ع على الدول األعضـاء من واجم حا التمااز وال ند على أسـاس الدين

أو الم ت د وعنفاذ عدايا عضمن المساواة مي الحماية ال انجنية الف الة،

وإذ ترحب مي هذا الص ـ ـ ـ ـ ــدد مجميع المهادرات الدولية واإلقليمية والج نية ،مض ـ ـ ـ ـ ــال عن الجهجد التي

عبذلها الزعامات الدينية وغا ها مي سبال النهجض مالحجار يان األديان والق امات،

وإذ تؤكدد من ددديدد الـدور اإليجـايي الـذي يمكن أن عؤديـ ممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحق مي ح تـة ال أي والت با

واالحت ام الكامل لح تة التماس الم لجمات وعل اها ون لها مي ع سـ ــيد الديم ا ية ومناهضـ ــة الت صـ ــم الديني،

وإذ عؤكد من جديد كذلك أن ممارسـ ـ ــة الحق مي ح تة الت با عنىجي على واجهات ومسـ ـ ــؤوليات اصـ ـ ــة وم اً
للمادة  19من ال هد الدولي الخاص مالح جأل المدنية والسياسية،
وإذ تشدير إلى المادة  )2( 20من ال هد الدولي الخاص مالح جأل المدنية والسـياسـية التي عنص على

أن أي دعجة إلى الك اهية ال جمية أو ال نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تة أو الدينية التي ع ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عح تض ـ ـ ـ ـ ـ ــا على التمااز أو ال داء

أو ال ند محاجرة ممججم ال انجن،

وإذ تسددد مالتزام جميع األديان مالسـ ـ ــالم ،وباإلسـ ـ ــهام الذي يمكن أن ي دم الحجار الديني والق امي يان

األديان والجماعات واألم اد ،وال سيما الزعامات الدينية ،مي عحسان إدراك ومهم القيم الم ت كة يان اله

كامة،

وإذ تسدددت كر ةشددددة جميع أعمال ال ند المججهة ضـ ــد األشـ ــخاص على أسـ ــاس دينهم أو م ت دهم،

وكذلك أي أعمال من هذا ال بال ع عكم ضد منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاعهم أو مدارسهم أو م اكزهم الق افية

أو األمــاكن التي يت بــدون ماهــا ،وجميع االعتــداءات على األمــاكن والمجاقع والم ازرات الــدينيــة أو دا لهــا التي
ع كل انتهاكا لل انجن الدولي،

وإذ تعرب عن الق ق من عنامي مااه الت صـ ـ ـ ـ ــم ال ائم على أسـ ـ ـ ـ ــاس الدين أو الم ت د التي يمكن

أن عجلـد الك اهيـة وال ند يان األم اد الجامـدين من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتى البلـدان ودا ـل البلـدان وتمكن أن عت عـم علاهـا ـار
ىا ة على الصـ ـ ـ ـ د الج ني واإلقليمي والدولي ،وإذ ع ـ ـ ـ ــدد مي هذا الصـ ـ ـ ــدد على أهمية احت ام التنجع الديني

والق امي والحجار يان األديان وال ائد الدينية والق امات ،مغ ض النهجض يق امة قجامها التسـ ـ ـ ــاما واالحت ام يان

األم اد والمجتم ات واألمم،

وإذ ت وه مالجهجد التي عبذلها مناجمة األمم المتحدة مي المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة على مكامحة انت ـ ـ ـ ـ ـ ــار ىا

الك اهية والم لجمات الخا ئة والمضـ ـ ـ ـ ـ ــللة ،مما مي ذلك أ ناء جائحة م ض ما وس كجرونا (كجماد ،)19-عن
تق عهادل الم لجمات الدقي ة والججاهة مي الجقت المناس ـ ـ ـ ـ ــم وبلغات مت ددة على نحج ما يتجلى مي مهادرة

التجاصل اإلعالمي التي وض تها إدارة التجاصل ال المي ماألمانة ال امة لمجاجهة جائحة كجماد،19-

وإذ تادددددددد في اعتبارها االحتفال مالاجم الدولي إلحياء ذك ى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــحايا أعمال ال ند ال ائمة على

أساس الدين أو الم ت د ،الذي يساهم مي ع زتز الحجار يان األديان والق امات،
وإذ تعرب عن الق ق البدال من جميع ماـاه

التنجع وت ـ ـ ــكل أحد أسـ ـ ــها

الخىا  ،أيا كانت يجاعق ،

ىـا

الك اهيـة الذي ي جض رول التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاما واحت ام

ال لق الخىا ة لدى جميع الدول األعضـ ـ ــاء ،واقتناعا منها م دم وججد مب ر لذلك

وإذ تس ط الاوء على مااه ال لق مي ال الم من شدة عف ي ىا

الك اهية والم لجمات المضللة

والخا ئة وانت ـ ــارها ،مما ي جي ض ـ ـ ورة القيام مي الجقت المناسـ ــم ين ـ ـ م لجمات دقي ة عنبني على الح ائق
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ال لمية وعكجن مججَّهة وواضــحة ومي المتناول وع َّمم يلغات مت ددة ،وإذ ع ــدد على ض ـ ورة أن عتكاعد الدول

األعضاء جمي ها مي مجاجهة م كلة ن

الم لجمات الخا ئة والمضللة،

وإذ تحيط ع ما مالبيان األقاليمي م ـأن االجباء الم لجماعي مي سـياأل جائحة كجماد 19-الذي أها

مالدول األعضـ ـ ــاء إلى مكامحة االجباء الم لجماعي لبناء عالم أوم صـ ـ ــح ًة وأكق إنصـ ـ ــاما وأشـ ـ ــد عدال وأقدر
على الصمجد،
وإذ تشدددددد على أن للدول األعض ـ ـ ــاء والمنامات اإلقليمية والمؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات الج نية لح جأل اإلنس ـ ـ ــان

وال ىـاع الخـاص والمنامـات غا الحكجميـة والهائـات الـدينيـة ووسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائن اإلعالم والمجتمع المـدني ككـل دو اًر
مهماً مي ع زتز التسـ ـ ـ ــاما واحت ام التنجع الديني والق امي ومي ع زتز ح جأل اإلنسـ ـ ـ ــان وحمايتها على الص ـ ـ ـ ـ اد
ال المي ،مما مي ذلك ح تة الدين أو الم ت د،

وإذ تسددددددد د مالدور الذي يؤدي ال ـديد من الزعمـاء الديناان والمنامـات الدينيـة ،عن

ممناوءعهم لخىا

تق المجـاه ة

الك اهية ون ـ الم لجمات الخا ئة والمضــللة ،والت با عن عضــامنهم مع المســتهدمان يها،

وع زتز ال سائل التي عهدف إلى الحد من التمااز والجصم،

وإذ تسد د ييادددا مالدور القيادي الذي عنهض م منامة األمم المتحدة للت بية وال لم والق امة وال مل

الذي يضـ ـ ــىلع م عحالد األمم المتحدة للحضـ ـ ــارات مي ع زتز الحجار يان الق امات وإسـ ـ ــهامهما مي النهجض

مالحجار يان األديان وكذلك ما ي جمان م من أن ــىة عتصــل يت ســيد امة الســالم ونبذ ال ند وع كازهما على

اعخاذ إج اءات محددة مي هذا ال أن على كل من الص اد ال المي واإلقليمي ودون اإلقليمي،

وإذ تشددددددير إلى الدور الذي عضـ ـ ـ ــىلع م المسـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ــارة الخاص ـ ـ ـ ـة لألمان ال ام الم نية ممنع اإلمادة

الجماعية مي عنفاذ است اعيجية و ىة عمل األمم المتحدة م أن ىا

التصدي لخىا

الك اهية ومكامحت ،

الك اهية ومي سياأل الجهجد ال امية إلى

وإذ تشير يياا إلى ىة عمل ال باط م أن حا الدعجة إلى الك اهية ال جمية أو ال قية أو الدينية

التي ع كل عح تضا على التمااز أو ال داوة أو ال ند(،)4

وإذ تشددير كذل إلى ىة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التح تض على ال ند المحتمل

أن يؤدي إلى ج ائم وح ية ،التي ع ف أيضا ماسم ىة عمل ماس ،وبخىة ال مل لحماية المجاقع الدينية،

وإذ تشدددددير إلى نداء األمان ال ام الخاص الذي وجه إلى الزعماء الديناان لتجحاد قجاهم وال مل من

أجل الس ـ ـ ـ ــالم والت كاز على م كة ال الم الم ـ ـ ـ ــت كة من أجل دح جائحة كجماد ،19-ومذك ة األمم المتحدة

التججاهية م ـأن التصـدي لخىا

الك اهية ذي الصـلة مجائحة كجماد 19-والتصـدي ل و االدعجة إلى االحت ام

المتهادل المججهة من الممقل السامي لتحالد األمم المتحدة للحضارات،

مأن التنجع الق امي وس ـ ـ ـ ـ ي جميع ال ـ ـ ـ ـ ج والبلدان إلى عح اق التنمية الق افية هما من
وإذ تسدددد د
ّ
مصادر اإل اء المتهادل للحياة الق افية لله ،
-1

تس مأهمية الحجار يان األديان والق امات ومساهمت القيمة مي ع زتز التالحم االجتماعي

وعح اق الســالم والتنمية ،وعهام مالدول األعضــاء إلى اعتهار الحجار يان األديان والق امات ،حســم االقتضــاء

__________
( ،A/HRC/22/17/Add.4 )4التذيال.
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وحاقما انىبق ،أداة مهمة مـ ـ ــي الجهـ ـ ــجد ال امية إل ــى عح اق السـ ـ ــالم وإرساء االست ار االجتماع ــي وبلج كامل

األهداف اإلنمائاــة المتفق علاها دوليا؛
م سنجتا؛

-2

تقرر أن ع لن يجم  18حزت ان/يجنيـ الاجم الــدولي لمكــامحــة ىــا

-3

تدعو جميع الدول األعض ـ ــاء ،ومؤس ـ ـس ـ ــات مناجمة األمم المتحدة ووكاالعها ،والمنامات

الك اهيــة ،وأن عحتفــل

الدولية واإلقليمية األ ى ومنامات المجتمع المدني ،والمنامات غا الحكجمية ،والمؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات األكاديمية،
وال ىاع الخاص ،واألم اد ،وســائ الجهات الم نية صــاحهة المصــلحة ،إلى االحتفال على الجج الالئق مالاجم

الدولي لمكامحة ىا
-4

الك اهية ،على أن عغىى عكاليف االحتفال من التب عات حص ا؛

تدعو جميع الدول األعضـاء إلى مجاصـلة ع زتز امة السـالم للمسـاعدة على كفالة إحالل

السـ ـ ـ ـ ــالم وعح اق التنمية المسـ ـ ـ ـ ــتدامة ،وذلك مسـ ـ ـ ـ ــبل منها االحتفال ماأليام الدولية واإلقليمية والج نية مي هذا

الصدد وح د جهجد المجتمع الدولي لت زتز السالم والتساما والتفاهم والتضامن واحتضان الجميع،
-5

تدين أي دعجة إلى الك اهية التي ع ــكل عح تضــا على التمااز أو ال داوة أو ال ند ،سـجاء

أكان ذلك ماس ـ ــت مال الجس ـ ــائل المىبجعة أم الجس ـ ــائل الس ـ ــمرية الهصـ ـ ـ تة أم اإللكت ونية أم وس ـ ــائل التجاص ـ ــل

االجتماعي أم أي وسالة أ ى؛
-6

تعرب عن ق قها من التزايد المتجاصـ ـ ـ ــل مي شـ ـ ـ ــتى أص ـ ـ ـ ـ اع ال الم مي حجادث الت صـ ـ ـ ــم

ال نص ـ ـ ـ ي والديني والتمااز وما يتص ـ ـ ــل يذلك من عند وال جلهة ال نص ـ ـ ـ تة والدينية الس ـ ـ ــلبية ،وعدين مي هذا

الس ـ ــياأل أية دعجة إلى الك اهية ال جمية أو ال نصـ ـ ـ تة أو الدينية التي ع ـ ــكل عح تضـ ـ ـاً على التمااز أو ال داوة
أو ال ند ،وعحث الدول على أن عتخذ عدايا م الة ،عتفق والتزاماعها ممججم ال انجن الدولي لح جأل اإلنس ـ ــان،
للتصدي لهذه الحجادث ومكامحتها؛
-7

تشدددددددد على أن ح تة الدين أو الم ت د وح تة ال أي والت با والحق مي التجمع السـ ـ ـ ـ ــلمي

والحق مي ح تة عكجتن الجمريات هي ح تات وح جأل مت امىة ومت ـ ــامكة ي ّعزز م ضـ ــها م ض ـ ـاً ،وعؤكد الدور
الذي يمكن أن عؤدي ممارســة علك الح جأل مي التصــدي لجميع أشــكال الت صــم والتمااز ال ائمان على أســاس

الدين أو الم ت د؛
-8

تحيط ع ما ماسـ ـ ـ ــت اعيجية و ىة عمل األمم المتحدة م ـ ـ ـ ــأن ىا

الك اهية ،اللتان ي ت ل

ماهما أن عقيم مناجمة األمم المتحدة ش ـ اكات مع وســائن اإلعالم الجديدة والت لادية وع ززها من أجل الت وتج
لقيم التساما وعدم التمااز والت ددية وح تة ال أي والت با  ،وللتصدي لخىا
-9

الك اهية،

تشدج الدول األعضـاء على النا  ،حسـم االقتضـاء ،مي اعخاذ مهادرات عحدد المجاالت

التي يت ان ماها اعخاذ إج اءات عملية مي جميع قىاعات المجتمع وعلى كامة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجتاع من أجل النهجض

مالحجار يان األديان والق امات وع زتز التساما والتفاهم والت اون؛
- 10

تهيب مالدول األعضـ ــاء أن عت اون مع جميع الجهات الم نية صـ ــاحهة المصـ ــلحة على ع زتز قيم

الحجار يان األديان والق امات واالحت ام وقبجل اال تالف والتسـاما واحت ام التنجع والت ايش والتسـاكن مي سـالم واحتضـان

الجميع واحت ام ح جأل اإلنسان ورمض ن
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ىا الك اهية الذي ي كل عح تضا على التمااز وال داوة وال ند؛
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تعزيز الحوار والتسامح بين األديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية
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A/RES/75/309

تشدددددددج جميع الدول األعض ـ ـ ـ ـ ــاء والمنامات الدولية على إذكاء وعي الجماها وعنباهها

إلى أ ىار الت صـ ــم وال ند الىائفي وعلى االسـ ــتجامة يتجديد االلتزام وال مل دعما لت زتز التسـ ــاما وح جأل
اإلنسـ ـ ـ ـ ــان ،وعدعجها إلى مجاصـ ـ ـ ـ ــلة الت كاز على أهمية الت اون والتفاهم والحجار مي كفالة ع زتز قيم االعتدال

والتساما واحت ام ح جأل اإلنسان؛
- 12

تط دددب إلى رئيس الجمريـ ــة ال ـ ــامـ ــة أن ي ـ ــد اجتمـ ــاعـ ــا رفيع المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجى غا رس ـ ـ ـ ـ ـ ــمي

مي  18حزت ان/يجنيـ  2022احتفـاال مـالاجم الـدولي األول لمكـامحـة ىـا الك اهيـة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمـة مي قيـادة الـدعم
الســياســي لجضــع اســت اعيجيات لت اان ىا الك اهية والتصــدي ل ومكامحت على الصـ ادين الج ني وال المي،
واض ا نصم عاني  ،حسم االقتضاء ،است اعيجية و ىة عمل األمم المتحدة م أن ىا
- 13

الك اهية؛

تشدددددج الدول األعض ـ ـ ــاء على الت كاز على ع زتز الحجار يان األديان والق امات ،واحت ام

التنجع ،وال ض ـ ـ ـ ــاء على التمااز ال ائم على أس ـ ـ ـ ــاس الدين أو الم ت د ،مع الت ـ ـ ـ ــديد على أهمية الت ليم والق امة

والسالم والتساما والتفاهم وح جأل اإلنسان؛

 - 14تدعو الدول األعضـ ــاء إلى ع ديم الدعم ،وم ا لاللتزامات الدولية ذات الصـ ــلة مالمجضـ ــجع،
ـفامة سـ ـ ـ ع
السـ ـ ــتحداث نام شـ ـ ـ ا
صـ ـ ـص لتحديد البيانات المت ل ة مخىا الك اهية وع بها وعجمي ها
ـهلة المنال عخ َّ
وعحلال اعجاهات ذلك الخىا  ،سـجاء على مسـتجى التجاصـل ال ـخصـي المهاشـ أم مي الجسـائل ال قمية ،على

الص اد الج ني ككل ،حسم االقتضاء ،وذلك لدعم مهادرات التصدي الف الة؛
- 15

تدعو يياددا الدول األعضــاء إلى مجاصــلة ع زتز المصــالحة من أجل المســاعدة مي كفالة

عح ق السـ ــالم الدائم والتنمية المسـ ــتدامة ،وع ـ ــجيع الزعامات الدينية والمجتمرية على االنخ اط مي الحجار يان

مكجنات الدين الجاحد وفيما يان األديان من أجل التصدي للتح تض على ال ند والتمااز و ىا
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الك اهية؛

تهيب مالدول األعض ـ ـ ــاء ،التي عتحمل المس ـ ـ ــؤولية ال ئيس ـ ـ ــية عن مكامحة التمااز و ىا

الك اهية ،وجميع الجهات الفاعلة الم نية ،مما ي ـ ــمل ال ادة السـ ــياسـ ــاان والزعماء الديناان ،إلى ع زتز اإلدما

والجحدة مي مجاجهة جائحة كجماد 19-ومناهض ــة ال نصـ ـ تة وك ه األجانم و ىا
والتمااز ،مما مي ذلك على أساس ال م  ،واعخاذ إج اءات حازمة ضدها؛

الك اهية وال ند والجص ــم

- 17

ترحب مإعالن األسـ ــبجع األول من شـ ــه شـ ــهاط/مب اي من كل عام أسـ ــبجعا للجئام ال المي

- 18

تحيط ع ما مالجهجد ال المية المبذولة لدعم عنفاذ ىة ال مل التي وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ها األمان ال ام

يان األديان شامال جميع األديان والمذاهم والم ت دات؛

المججهة للقيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التح تض على ال ند المحتمل أن يؤدي إلى ج ائم وح ـ ـ ــية،
والتي عسـ ــمى أيضـ ــا ىة عمل ماس ،واسـ ــت اعيجية و ىة عمل األمم المتحدة م ـ ــأن ىا

ال مل التي وض ها األمان ال ام لحماية المجاقع الدينية؛
- 19

الك اهية ،و ىة

تددعو جميع الـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ومناجمـة األمم المتحـدة والمنامـات اإلقليميـة والمنامـات

غا الحكجمية وغا ها من الجهات الم نية صـاحهة المصـلحة إلى ع زتز مهمها لخىة عمل القيادات والجهات

الفاعلة الدينية لمنع التح تض على ال ند المحتمل أن يؤدي إلى ج ائم وح ية ،التي ع ف أيضا ماسم ىة

عمل ماس ،و ىة ال مل م أن ىا

الك اهية ،وسائ المهادرات التي ع جع على التساما والتفاهم.
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