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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الثانية

  *                من جدول األعمال ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 " اإلنسانجملس حقوق"املعنون 

                                                                               تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، السيدة أمساء جهنجري، واملقرر اخلاص 
                                                                                   املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك           

    ١٠٧ / ١                            ً                                          مـن تعصـب، السـيد دودو ديـني، عمـالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان                
                                                      التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح                               بشأن 

 ملخص

                                 التحريض على الكراهية العنصرية     "           املعنون      ١٠٧ / ١                    ً                              هذا التقرير مقدم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان          
                                                                                     ، الذي طلب فيه جملس حقوق اإلنسان إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد                "                           والدينـية وتعزيز التسامح   

                                                                                                           واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب               
      من    ٢٠              من املادة     ٢                                                                                                  تقـدمي تقرير عن التشهري باألديان وما يترتب على هذه الظاهرة من آثار بالنسبة إىل الفقرة                 

  .                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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 ياتاحملتو

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٢- ١ ...........................................................................      مقدمة

                                                                          التشهري باألديان والتحريض على الكراهية العنصرية والدينية كمظهرين من          -   ً أوالً
                                                                       مظاهر األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما         

  ٣   ٢١- ٣ ...................................................                 يتصل بذلك من تصعب

  ٤  ٨- ٥ .............................                                 السياق السياسي واإليديولوجي الراهن - ١ 

  ٥   ١٤- ٩ ...............                                         اهات التعصب العنصري والديين يف الوقت الراهن  اجت - ٢ 

  ٦   ٢١-  ١٥ ..............                        اخلصوصيات والنقاط املشتركة  :                  تشويه صورة األديان - ٣ 

  ٧   ٥٠-  ٢٢ .......................                                            تشويه صورة الدين واحلق يف حرية الدين أو املعتقد -     ً ثانياً

  ٩   ٣٩-  ٣١ ................................                               نطاق احلق يف حرية الدين أو املعتقد - ١ 

   ١٠   ٤٣-  ٤٠ .........................................                         الدين وحرية الرأي والتعبري - ٢ 

   ١١   ٥٠-  ٤٤ ....................                                          التعصب الديين والتحريض على الكراهية الدينية - ٣ 

   ١٢   ٦٥-  ٥١ ........................................................                 النتائج والتوصيات -     ً ثالثاً
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 مقدمة

                                                                                                            هذا التقرير مقدم من السيدة أمساء جهنجري، املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، والسيد دودو                 - ١
                                                                  ة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                                                    ديـني، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصر      
                                                   التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وتعزيز       "           املعنون      ١٠٧ / ١         ً                              تعصـب، عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان        

   ات     ً              ُ                                      آخذاً يف حسبانه ما أُلقي أثناء دورته األوىل من بيان          "                                          ويف هذا املقرر، قرر جملس حقوق اإلنسان،           ".        التسامح
 ُ                                                                                                         أُعـرب فيها عن بالغ القلق بشأن االجتاه املتزايد إىل التشهري باألديان والتحريض على الكراهية العنصرية والدينية     

                                                                                ، أن يطلب إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد واملقرر اخلاص املعين               "                              ومظاهـر ذلك يف اآلونة األخرية     
                 أن يقدما إىل اجمللس  "                                        عنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                                         باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز ال    

    ٢٠              من املادة     ٢                                                                                                       يف دورته القادمة تقارير عن هذه الظاهرة، وخباصة عما يترتب عليها من آثار بالنسبة إىل الفقرة                 
   ".                                           من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                                                          ويف اجلزء األول، حيلل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة           .                                          وينقسـم هـذا التقرير إىل ثالثة أجزاء        - ٢
                                                                                                            للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ظاهرة التشهري باألديان والتحريض على               

         جانب وما                                           ً                                                     الكراهية العنصرية والدينية باعتبارها تعبرياً عن األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األ
                                                                              أما يف اجلزء الثاين، فتعاجل املقرر اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد مسألة التشهري    .                         يتصـل بذلـك من تعصب     

  .                                                  وترد االستنتاجات والتوصيات يف اجلزء الثالث من التقرير  .                                    باألديان واحلق يف حرية الدين أو املعتقد

                      ة العنصرية والدينية                                          التشهري باألديان والتحريض على الكراهي     -   ً  أوالً 
                                                          كمظهـرين من مظاهر األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز        

                                          العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

   ٦ /    ٢٠٠٤    ، و     ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ١٥             املؤرخ يف     ٩ /    ٢٠٠٢                                          طلبـت جلـنة حقوق اإلنسان، يف قراراهتا          - ٣
                         بشأن مناهضة تشويه صورة     ٢٠٠٥      أبريل  / ن      نيسا  ١٢          املؤرخ يف  ٣ /    ٢٠٠٥   ، و    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ١٣         املؤرخ يف  

                                                                                                             األديان، إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك               
                                                                                                             مـن تعصـب أن يبحث حالة الشعوب اإلسالمية والعربية يف خمتلف أحناء العامل، مع االهتمام بصورة خاصة مبا                   

                                                                                     دهتا ومراكزها الثقافية ومنشآهتا التجارية وممتلكاهتا من اعتداءات مادية وهجمات يف                                     تـتعرض لــه أماكن عبا     
                                                            وقدم املقرر اخلاص ثالثة تقارير بشأن املسألة لعرضها على جلنة حقوق   .     ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ١١            أعقاب أحداث 

                قرار جلنة حقوق       ً   وعمالً ب    ). E/CN.4/2006/17    و E/CN.4/2005/19    و E/CN.4/2003/23 (                       اإلنسـان للنظر فيها     
                     ً       ً           ً                      ، أعد املقرر اخلاص أيضاً تقريراً يعاجل حتديداً مسألة تشويه             ١٦٠ /  ٥٨                          وقرار اجلمعية العامة      ٦ /    ٢٠٠٤          اإلنسـان   

                            معاداة السامية وكره املسيحية   :                                                  تشويه صورة األديان ومكافحة العنصرية على نطاق العامل "                    صورة األديان، بعنوان 
  . )E/CN.4/2005/18/Add.4   " (          وكره اإلسالم

                                                                                                    ويـرى املقـرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل                - ٤
                                                                                                               بذلـك من تعصب أنه ال ميكن فصل حتليل االجتاه املتزايد حنو تشويه صورة األديان عن التفكري بعمق يف السياق                    

                                          لعنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                                                                        السياسـي واإليديولوجي الراهن ويف اجتاهات العنصرية والتمييز ا        
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                         ِّ                                                                                  تعصـب املـثرية للجزع واليت تدعِّم وتشجع الكراهية العنصرية والدينية، ويف خصوصيات خمتلف مظاهر تشويه                
   .                                  صورة األديان والنقاط املشتركة بينها

  السياق السياسي واإليديولوجي الراهن-١

                                               ن يشكالن عاملني حامسني يف التحريض على الكراهية           ُ                                             هـناك ُبعدان أساسيان للسياق اإليديولوجي الراه       - ٥
                                                        من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وتفسري هذه   ٢٠                                             العنصرية والدينية ويف القراءة السياسية للمادة 

   .                                                             تأثري مكافحة اإلرهاب على حقوق اإلنسان وظهور أشكال جديدة للتمييز  :                      املادة وتنفيذها أال ومها

                            ، إىل نتيجتني حيدث نطاقهما         ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول   ١١                                     ت مكافحة اإلرهاب، يف أعقاب أحداث              فقد أد  - ٦
                                                      فهناك تأثري سليب هام يتمثل يف نزوع عدد كبري من احلكومات إىل   .     ً      ً                               حتويالً عميقاً يف نسيج العالقات الدولية برمته

            ً           ً         األحيان موقفاً إيديولوجياً يف هذا                                                                   اعتبار أمن البلد وشعبه جوهر ومضمون مجيع حقوق اإلنسان، وتبنيها يف بعض 
     ّ                                               ُ   َّ                                    ومن مثّ فإن مجيع حقوق اإلنسان اليت تكفلها الصكوك الدولية ُتفسَّر ويتم إعماهلا يف ضوء صلتها مبكافحة   .      االجتاه

                      والقيمة اجلوهرية اليت     .                                                             وعادة ما يقترن احترام هذه احلقوق وممارستها بقيود وحدود          .                        اإلرهـاب ومسامهتها فيه   
  :                     يف مجيع اجملتمعات أال وهي  "          ً العيش معاً "                                                ى هذه القيود واحلدود هي القاعدة األساسية اليت تنظم              تضفي شرعية عل

    ِّ                               ً                                        ويقوِّض السياق اإليديولوجي اجلديد حتديداً أساس هذا الركن األخالقي للمجتمع           .                           احـترام حقـوق اآلخـرين     
                               هنا عقبات أو معوقات ألولوية حتقيق                                 ُ                                     فالقـيود واحلدود مل تعد مقبولة، بل ُينظر إليها يف الواقع على أ            :         املتحضـر 

                               ُ      ُ                               وكل حق من حقوق اإلنسان أصبح اآلن ُيفسر وُينفذ كمبدأ مطلق ومنفصل         .                                 املصـلحة اإليديولوجية والسياسية   
                               ً      ً                                                       وحيتل مبدآ التنافر واملواجهة شيئاً فشيئاً حمل مبدأي التوفيق واملصاحلة يف حتديد هنج معاجلة                .     ً               تـبعاً هلذه املصلحة   
   .     سريها              خمتلف احلقوق وتف

                وقد أحيت النشأة   .                                ً                                                ويشكل ظهور أمناط متييز جديدة أيضاً نتيجة سلبية لألولوية املمنوحة ملكافحة اإلرهاب      - ٧
                                                 أمناط التمييز التارخيية ومنحتها الشرعية من           ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول   ١١                                                اإلثنـية والثقافـية والدينية ملرتكيب عمليات        

       ويرتكز   .                                    على أهنا جمتمعات إرهابيني حمتملني     -                       ت الثقافية والدينية                 من اجلماعا  -   ِّ                     وصوِّرت جمتمعات بأسرها      .     جديد
                                                                      املسؤولية اجلماعية عن األعمال الفردية وخلط عوامل العنصر والثقافة           : ُ                                            ُبعـدا التمييز إىل آليتني فكريتني وسياسيتني      

     األمن   :                    باإلرهاب أال ومها                                                                              وتستند ممارسة التمييز إىل قضيتني وطنيتني رئيسيتني تعتربمها احلكومات مهددتني           .       والدين
                                                                               ً              وتقوم احلكومات، بدافع محاية األمن القومي املعلن، بانتهاج سياسات تقلص أو تغفل تدرجيياً احلقوق املدنية   .       واهلوية

        ً                           ً        واستناداً إىل محاية اهلوية الوطنية أيضاً،        .                                                  ً                       والسياسية أو ختتار تلك احلقوق اليت تكون أكثر انسجاماً مع ذلك اهلدف           
ـ                                                                                                     وق الثقافـية واالجتماعية واالقتصادية، وال سيما تلك احلقوق اليت تكفل حقوق األقليات القومية                            تـتعرض احلق

  .  ُ                                                      وُتستهدف احلقوق املتعلقة بالثقافة والدين بصورة خاصة        .                                                    واملهاجـرين واألجانب، لالنتهاك أو التهميش املتعمد      
   .                                  تها مكافحة اإلرهاب على حقوق اإلنسان                                                           ويشكل هتميش إعالن وبرنامج عمل ديربان أحد اآلثار اهلامة اليت أحدث

                                                                                                        إن فهم هذا السياق السياسي واإليديولوجي الذي يشجع التحريض على الكراهية العنصرية والدينية أمر               - ٨
             ويتجلى ذلك يف   .                                                                                   أساسي يف حتليل العالقة الوثيقة اليت تربط بني مسألة تشويه صورة األديان واحلق يف حرية التعبري

    وقد   .                        الدامنركية للنيب حممد   Jyllands-Posten    ً                                           ؤخراً حول الرسوم الساخرة اليت نشرهتا صحيفة                          اجلدل الذي ثار م   
                                                                                                         تـأكد الـنهج السياسي واإليديولوجي يف معاجلة حقوق اإلنسان عندما قامت احلكومات والقيادات السياسية               
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                      ضهم البعض يف التعبري                                                                                       واملـثقفون ووسائط اإلعالم، مبنطق صراع احلضارات، بالتلويح والتحريض على حرية بع           
                                                                                          وتالشت احلدود والقيود الرئيسية املصاحبة ملمارسة هذه احلقوق، املصاغة بعناية يف الصكوك الدولية ذات   .       والدين

  .                                                              الصلة، بفعل الرياح اإليديولوجية اجلديدة لالستقطاب السياسي والثقايف

  اجتاهات التعصب العنصري والديين يف الوقت الراهن-٢

  :                                                                                       سياق اإليديولوجي، هناك اجتاهان رئيسيان مينحان الشرعية للتعصب العنصري والديين ومها                      يف هـذا ال    - ٩
  .                                                  االستغالل السياسي للعنصرية وكره األجانب وتربيره الفكري

                                     االستغالل السياسي للعنصرية وكره األجانب

       بزعم -                حزاب الدميقراطية                                                                     إن تسلل املواقف العنصرية القائمة على كره األجانب إىل الربامج السياسية لأل -  ١٠
                                                                                                              مكافحـة اإلرهاب والدفاع عن اهلوية الوطنية واملصلحة الوطنية وتعزيز األفضلية الوطنية ومكافحة اهلجرة غري               

   .                                                                                أدى إىل قبول اجتماعي عام للخطابة العنصرية القائمة على كره األجانب ومنظومة قيمها-        الشرعية 

                                                                 إىل عدم االعتراف باالجتاه العام حنو التعددية الثقافية يف معظم                                                    ويـؤدي هذا التسويغ السياسي للعنصرية        -  ١١
     ُ   ِّ                                                                         وهـذا ُيدعِّم ويشجع الكراهية لغري املواطنني، وخباصة األقليات اإلثنية والدينية             .                               اجملـتمعات وزيـادة التميـيز     
              وظيف واخلدمات       ً      ً                                                           وشيئاً فشيئاً، يتشبع النظام القانوين والنظام العام والتعليم والت          .                             واملهاجـرون وملتمسو اللجوء   

   .                                                       االجتماعية باإليديولوجية العنصرية القائمة على كره األجانب

                                                                                                       وأسـفر حتـول اإليديولوجية العنصرية القائمة على كره األجانب إىل تيار سياسي عام عن ثالث نتائج                  -  ١٢
                         قائمة على كره األجانب،        ً      ً                                                             فأوالً، نظراً للفعالية االنتخابية اليت تتميز هبا املواقف العنصرية ال           .                    رئيسية مثرية للجزع  

                                                           أي أحزاب اليمني املتطرف، شريكة األحزاب الدميقراطية يف         -                                              أصـبح مـروجو هـذه اإليديولوجيات األوائل         
                  وهم حيتلون مواقع     .                                                ً           يف مركز السلطة القانونية يف كثري من البلدان حالياً         -                                    التحالفات السياسية داخل احلكومات     

      ً                                   وثانياً، يرتع عدد متزايد من السياسات        .                               هلجرة لتنفيذ براجمهم السياسية                                            اسـتراتيجية يف إدارات العدل واألمن وا      
                                                                                                            والربامج الوطنية املتعلقة باألمن واهلجرة واللجوء واجلنسية إىل جترمي املهاجرين وطاليب اللجوء وختفيض عددهم،              

                   ايد جلماعات النازيني       ً                   وثالثاً، يشكل النشاط املتز  .                                                       واستخدام دالالت وإحياءات عنصرية وقائمة على كره األجانب    
ُ     ً       ً                                    اجلـدد املـتطرفة، ُمدعماً باالستغالل السياسي للعنصرية وتربيرها الفكري ُمحدداً رئيسياً آخر للتحريض على                                                          ً     ُ               

                   ً                                                       وهذا يفسح اجملال أيضاً أمام هذه اجلماعات للعمل ليس فقط بالوسائل السياسية، بل   .                             الكراهية العنصرية والدينية  
                                                                      لقائم على كره األجانب، كما تبني بشكل خاص من األحداث األخرية اليت                ً                               أيضـاً باستخدام العنف العنصري ا     
                                                                         وتباشر هذه اجلماعات نشاطها بتفسري انتقائي حلقوق اإلنسان وتربر أفعاهلا            .                                وقعت يف بلجيكا واالحتاد الروسي    

        السود -                                                            وما ثبت من أن هذا العنف ال يستهدف فقط اجملتمعات املعرضة للتمييز   .                             مسـتندة إىل حـرية التعـبري    
            ً                                           بل ميتد أيضاً إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان، يؤكد          -                                                      والعرب واليهود واآلسيويون واملسلمون بصورة متزايدة       

   .                             ً     ً             أن تصاعد العنصرية يشكل هتديداً كبرياً للدميقراطية
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                                   التربير الفكري للعنصرية وكره األجانب

                                        ألجانب يف سياق التربير الفكري املتزايد هلاتني                                                    ينبغي فهم التسويغ السياسي واالجتماعي للعنصرية وكره ا -  ١٣
                                                     ً                                             فالواقع أن أعمق مظاهر العنصرية وكره األجانب وأطوهلا بقاًء هي نتاج افتراضات فكرية مستمرة                .           الظاهـرتني 

                                                                                                                    تقـوم عـلى إطـالق صفات الدونية الثقافية والبشاعة الدينية والالإنسانية الطبيعية على أعراق ومجاعات إثنية                 
ـ                                                    َّ                              وتأثري هذه األفكار يف نظم التعليم والفنون واآلداب شكَّل املشاعر والتوقعات             .            عوب بأسرها                وجمـتمعات وش

  .                                                                                              ومنظومات القيم ومن مث ساعد على تعزيز أو ظهور الثقافات القائمة على العنصرية والتمييز وكره األجانب

                                  ام يف الوقت ذاته بالتقليل من شأهنما                                                                ويرى املقرر اخلاص أن االستغالل السياسي للعنصرية وكره األجانب مع القي -  ١٤
  .             ً                                                                                 وتربيرمها فكرياً بالكلمات واألفكار واألعمال يدعو إىل اعتبارمها أخطر التهديدات اليت تتعرض هلا الدميقراطية

 اخلصوصيات والنقاط املشتركة:  تشويه صورة األديان-٣

                               جانب وما يتصل بذلك من تعصب         ً                                                                 كـثرياً ما يتم رصد مسألة التحريض على التمييز العنصري وكره األ            -  ١٥
                            فالتمييز والتعصب ضد اجملتمعات   .                                                                           ومسـألة تشويه صورة األديان والكراهية الدينية باعتبارمها مسألتني مترابطتني     

                                                                                                         الدينية وأفرادها، جبذورمها التارخيية والثقافية العميقة، تيسرمها بيئة حتط من شأن األديان واملعتقدات أو تعيب فيها 
                                                وبات التعصب ضد أي شكل من أشكال الدين أو           .                               أو سياسي يتعمد نعتها بالشر     /          فكري و                  باسـتخدام حديث  

   .                                                                   التعبري عنه نتيجة بالغة السلبية ألمناط معينة من العلمانية الراديكالية

            وقد حبثت هذه   .                                                                             ويظهر حتليل ظاهرة تشويه صورة األديان بوضوح الرابطة بني هذين االجتاهني املترابطني     -  ١٦
       معاداة   :                                                         تشويه صورة األديان ومكافحة العنصرية على نطاق العامل        "                                     توسع يف تقرير املقرر اخلاص املعنون                املسألة ب 

   ).E/CN.4/2005/18/Add.4   " (                               السامية وكره املسيحية وكره اإلسالم

                                                                                         وعلى الرغم من أن أعمال تشويه صورة األديان شائعة يف خمتلف مناطق العامل، جيب التسليم أن لكل من   -  ١٧
  .                                                                              فصور تشويه األديان هذه، مبظاهرها وجتلياهتا وتكرار حدوثها، هلا خصائص مميزة            .                      الظواهـر خصوصيته        هـذه 

                                                                                                                وينبغي توخي احلذر يف أي حماولة لوضع إطار عام لفهمها وحتليلها، يف ضوء العالقة اليت تربط بني تشويه صورة                   
  .                       األديان والتمييز والتعصب

                                             قد نشأ كرد فعل حلقيقة تزايد التمييز ضد          "           كره اإلسالم  "    لح                                             والواقـع أنـه عـلى الرغم من أن مصط          -  ١٨
                     ً                                                                                     املسـلمني، اليت جتلت مؤخراً، فإن التمييز ضد اإلسالم واملؤدين لفرائضه يرجع إىل الصالت األوىل بني اإلسالم                 

  ء                                 ويشري مصطلح كره اإلسالم إىل عدا       .                                                                    واألديان والثقافات واحلضارات األخرى كما يتجلى يف احلروب الصليبية        
                                   كما أنه يشري إىل النتائج العملية هلذا   .                                                               لإلسالم بال أساس، وبالتايل خوف ونفور جتاه املسلمني أو جتاه غالبية منهم

           أما البعد    .        ً          أفراداً ومجاعات  -                                                                                       العـداء من حيث التمييز والتحيز والالمساواة يف املعاملة اليت يعاين منها املسلمون              
       ، فهو      ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول   ١١                                     ح على البعد الديين منذ اعتداءات                                                السياسـي لكره اإلسالم، الذي تغلب بوضو      

                                         ً               ويف هذا السياق، تتخذ مظاهر كره اإلسالم أشكاالً خمتلفة           .                                                       نتيجة ملناخ من التربير الفكري والسياسي هلذا العداء       
      ذلك       مبا يف-                                                 وتشمل هذه املظاهر أعمال التمييز الفردية ضد املسلمني   .                                       للغايـة، وتراكمـية يف بعـض األحيان      

                                                                                                              االعـتداءات اجلسـدية واللفظـية، وتدنيس أماكن العبادة والثقافة؛ ومنو منطق الشك الذي يربط بني اإلسالم                 
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                                                                                                             واإلرهـاب ويرفض االعتراف بالتنوع الثقايف للدين؛ واعتماد تشريعات وتدابري إدارية هتدف بوضوح إىل مراقبة               
  .                                                جرة غري الشرعية أو التطبيق الصارم ملبدأ العلمانية                                                          ورصـد هـذه األقلـيات بشىت الذرائع املتعلقة باألمن أو اهل       

  .                                                                وتتمادى هذه التدابري يف وصم هذه اجملتمعات وتربر التمييز الذي تعاين منه

                                                                                                             أمـا معاداة السامية، وهي من أقدم صور التمييز وأعمقها، فلها جذور ثقافية وتارخيية كما أهنا ظاهرة                  -  ١٩
  .                                                                 ر هذا العداء، ميكن مالحظة نفس العالقة بني تشويه صورة األديان والتمييز                 غري أنه يف مجيع مظاه  .             متعددة األوجه

                                                                                                               فنعـت الـيهود بالشر وجتريدهم من إنسانيتهم على حنو بلغ ذروته يف احملرقة اليت نظمتها الدولة، وإبادة يهود أوروبا،       
                            وهذا كله أدى إىل التقليل من    .   ية                     ً                               ً                               مجيعها عوامل شكلت أرضاً خصبة للتمييز ضد اليهود، أفراداً ومنظمات دينية وجمتمع           

       وتتجلى   .                                  ً                                                                   شـأن أعمـال التمييز، العنيفة أحياناً، ضد اليهود واجملتمع اليهودي وتزايد حدوثها يف عدد كبري من البلدان   
                          ً                                                                                مظاهر معاداة السامية حالياً يف األسس الدفينة لثقافات كثرية، ويف الربامج التقليدية ألحزاب اليمني املتطرف، ويف أقوال 

               ويتسبب الصراع    .                                                                                                   كـتابات السياسـيني واملثقفني والفنانني، ويف زيادة عدد االعتداءات على أماكن العبادة والثقافة              و
        فمعاداة   .                                                                                                          املستمر بني إسرائيل والشعب الفلسطيين يف أشكال من معاداة السامية يف بعض جمتمعات املهاجرين يف أوروبا               

   .                       ة يف عدد كبري من اجملتمعات                                          السامية، حديثة أكانت أم قدمية، حقيقية وعميق

          ً                                                                                                   وهـناك أيضاً زيادة واضحة يف األعمال املتصلة بكره املسيحية، وهي الزيادة اليت جتلت بصورة خاصة يف سياق                   -  ٢٠
                    والقاسم املشترك بني     .                                                                                              العالقـات املعقدة بني املسيحيني واملسلمني ونشاط التبشري الذي تقوم به بعض اجلماعات اإلجنيلية             

                                                                واليت تتجلى بصورة رئيسية يف االعتداءات على أماكن إقامتهم وعبادهتم -                              لتمييز والتعصب ضد املسيحيني                  مجيع حوادث ا  
  .                                                                                هو تعرض هذا الدين، الذي يتم اخللط بينه وبني احلضارة الغربية، للتشهري وتشويه الصورة-

         ً                  ، خيص أيضاً األديان األخرى                               ً                                   ً     ً          وتشويه صورة األديان، متجلياً يف الكراهية العنصرية والدينية، لفظاً وفعالً          -  ٢١
                                                                                                                   والتقالـيد الروحـية السابقة للمسيحية واإلسالم، كاهلندوكية والبوذية والسيخية والتقاليد األفريقية املنشأ، مثل             

               وتزايد التمييز   .                                                                                 ومن املفارقة أن تشويه صورة هذه األديان يقترن بإحيائها وتأثريها يف أحناء كثرية من العامل  .      فوودو
                                                                                                    قاليد الروحية يف األراضي التقليدية لألديان اإلبراهيمية بصورة خاصة يوحي بأن عداء هذه األديان                            ضـد هذه الت   

                                                      وما تتسم به هذه األديان من خصائص إثنية وثقافية متميزة،   .                                             القدمي للروحانيات غري الغربية هو أحد أسباب ذلك
                                          يسي للخلط بني عوامل العنصر والثقافة والدين                                                            ومستهدفة بصورة خاصة يف مظاهر العداء والقمع، يظهر التأثري الرئ

   .      سبتمرب /       أيلول  ١١                                                  يف مناخ التعصب واالستقطاب اإليديولوجي يف مرحلة ما بعد 

  تشويه صورة الدين واحلق يف حرية الدين أو املعتقد�     ً ثانيا  

            بعض األديان                                                                                           إن اسـتخدام املعتقدات الدينية ألغراض سياسية، باإلضافة إىل وضع قوالب منطية سلبية ل              -  ٢٢
                                   وباإلضافة إىل ذلك، جلبت ظاهرة العوملة   .                ً            ً                                  واملعتقدات، كثرياً ما شكل حتدياً أمام منو جمتمع عاملي يسوده التسامح

                                                             وعلى وجه اخلصوص، هناك اآلن قدر أكرب من الوعي باملعلومات عرب احلدود   .                              معها سلسلة من التحديات اجلديدة
                                                              لذلك، تضاءلت املسافة بني الناس مبختلف آرائهم ومعتقداهتم               ونتيجة  .                                        والـثقافات والوصـول الفـوري إليها      

  .                                         ً وعقائدهم وباتت احلاجة إىل التسامح أشد إحلاحاً
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                                                                                                         وأبلغـت املقـررة اخلاصـة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، يف إطار أنشطتها، حباالت كثرية كانت فيها                   -  ٢٣
   ً                                        ً               تداًء من التحليل من زاوية الهوتية فحسب وانتهاًء بأعىت                                         ً                         اجملتمعات أو املعتقدات الدينية هدفاً للتحليل النقدي اب       

                                              وبني الطرفني توجد مجيع أشكال التعبري، مبا يف          .                                                                 أشكال التحريض على العنف أو الكراهية ضد أفراد مجاعة دينية         
   .                                                                          ذلك التعليقات واإلهانات املبنية على القوالب النمطية واالستهزاء واحلط من الشأن

                                                                                       اخلاصة أن أشكال التعبري هذه تستهدف إما مضمون املعتقدات الدينية نفسها أو أفراد                            والحظت املقررة    -  ٢٤
                                                   والحظت كذلك أن أشكال التعبري هذه موجهة ضد عدد كبري من   .                                           اجلماعات الدينية أو العقائدية بسبب معتقداهتا

                          هذا الصدد، تبني للمقررة        ويف    .                                                                                  اجملـتمعات الدينـية والعقائدية، سواء أكانت قدمية أم حديثة، وكبرية أم صغرية            
                                                  ً     ً                                 ً                       اخلاصـة أنه بينما جيذب انتقاد األديان الرئيسية اهتماماً كبرياً، قد مير انتقاد األديان األضيق نطاقاً دون أن يلفت       

  .              النظر إىل حد ما

                                                                                                       وفيما يتعلق مبن تصدر عنهم مظاهر التعبري هذه، تالحظ املقررة اخلاصة أهنم ليسوا بالضرورة علمانيني،                -  ٢٥
ـ                                                    ً          ومن مث فإن اجلماعات واجملتمعات الدينية ليست فقط هدفاً           .              ً                               د يكونوا أيضاً من أفراد اجملتمعات الدينية               بـل ق

   .                                ً                    ألشكال التعبري النقدي، بل هي أيضاً مصدرها يف حاالت كثرية

   ذه                    وال ينبغي اإلخالل هب     .                                                                                 ومحاية احلقوق الدينية لألقليات هو أمر رئيسي يف والية حرية الدين أو املعتقد             -  ٢٦
  .                                                                                                           احلمايـة حىت ولو أتى أعضاء آخرون يف اجملتمع بأعمال تتسم بالتعصب، مبا يف ذلك التشهري باألديان األخرى                 

                                                                                       ً                                ويتسم هذا املنهج بأمهية خاصة عندما تكون طائفة دينية معينة أقلية يف جزء من العامل وتعاين تبعاً لذلك، ولكنها                   
  .     ُ                                             عامل وُتتهم بالتعصب يف تعاملها مع أقلياهتا هي الدينية                                            متثل الطائفة الدينية الرئيسية يف جزء آخر من ال

َ           ً                                       وفضالً عن ذلك، فإن األفراد الذين ينتمون إىل دين األغلبية ال َيَسلمون دائماً من التعرض للضغوط من                  -  ٢٧  َ                                                  ً    
     ن أو                                                             ومن منظور حقوق اإلنسان، ينبغي بالتايل عدم النظر إىل أعضاء األديا  .                                 أجل االلتزام بتفسري معني لذلك الدين

                                          وهلذا السبب، يف مجلة أمور، حيمي القانون الدويل   .                                                         اجلماعـات االعـتقادية وكأهنم أجزاء من كيانات متجانسة       
   .                                                                                  حلقوق اإلنسان يف املقام األول األفراد يف ممارستهم حلرية الدين ولكنه ال حيمي األديان يف حد ذاهتا

ُ                         وفـيما يتعلق باحلاالت اليت َتصُدم فيها أشكال معينة    -  ٢٨                 ً                              من التعبري أدياناً أو معتقدات أو أعضاء يف طوائف                        َ  
            ً                                                         ِّ           ً                         تعتنق أدياناً أو معتقدات، ال بد من التمييز بدقة بني أشكال التعبري اليت تشكِّل جرمية طبقاً للقانون الدويل وأشكال 

             عليها عقوبات                          ً       ً                                                         التعبري اليت ال تستتبع عقاباً جنائياً وإن كانت تربر رفع دعوى مدنية وأشكال التعبري اليت ال يترتب 
                                                                                                                      جنائـية أو مدنـية ولكنها مع ذلك تثري القلق من حيث اعتبارات التسامح واللياقة واحترام أديان أو معتقدات                   

  .      اآلخرين

                                                                                                      ومن املنظور القانوين، فإن لكل جمموعة من الوقائع مسات خاصة وال ميكن تقييمها واحلكم عليها، سواء                 -  ٢٩
                                      وسوف تثري بعض احلاالت بال شك قضية من        .    ً                  بقاً لظروفها الذاتية                                                 مـن قـبل قاض أو هيئة حمايدة أخرى، إال ط          

                                                                                             منظور القانون الدويل حلقوق اإلنسان، يف حني أن حاالت أخرى، وإن مل تثر قضية تتعلق بقانون حقوق اإلنسان، 
  .                                                                                 فإهنا ستثري املخاوف إذا كان من شأن مالبسات التعبري وطبيعته أن تؤديان إىل مناخ من التعصب
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                      ويف هذا الصدد، تنشد      .                                                                          مثل التحدي يف تقرير أي نوع من األحداث هو الذي يربر اختاذ اإلجراءات               ويت -  ٣٠
                ً                                                                               املقررة اخلاصة أوالً وقبل كل شيء التوجيه من القانون الدويل حلقوق اإلنسان بشكل عام ومعايري حقوق اإلنسان 

  . )١ (                       اليت حتدد واليتها بشكل خاص

 تقد نطاق احلق يف حرية الدين أو املع-١

                                                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تشمل حرية الدين حرية اإلنسان يف   ١٨    ً         طبقاً للمادة  -  ٣١
                                                                                                                        اعتـناق أي دين أو معتقد خيتاره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم،                  

   .                                       مبفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو على حدة

  :             من العهد أن  ١٨            على املادة   ٢٢                                                        وقد أفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم  - ٢ ٣

                    حق واسع النطاق عميق         ) [...]                              الذي يشمل حرية اعتناق العقائد (                                 احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين 
                        عتناق دين أو معتقد سواء                                                                  االمتداد؛ وهو يشمل حرية الفكر يف مجيع املسائل وحرية االقتناع الشخصي وا

                              جهر به املرء مبفرده أو مع مجاعة 

                                                                                           حتمي العقائد التوحيدية وغري التوحيدية واإلحلادية، وكذلك احلق يف عدم اعتناق أي دين                ١٨            وأن املادة   
                            ليست مقصورة يف تطبيقها       ١٨        واملادة    .      ً      ً  تفسرياً واسعاً   "      عقيدة " و  "    دين "                    وينبغي تفسري كلميت      .          أو عقيدة 

                                                                                            نات التقليدية أو على األديان والعقائد ذات اخلصائص أو الشعائر الشبيهة خبصائص وشعائر                         عـلى الديا  
  .                  الديانات التقليدية

                                                                                                        ويتضـمن التعلـيق العام نفسه قائمة غري حصرية ملختلف اجلوانب اليت يشملها احلق يف حرية الدين أو                   -  ٣٣
   ). ٤         ، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.4     انظر  (       املعتقد 

             ً     ومع ذلك فكثرياً ما   .                                                          ً      ً       يف حرية الدين يظل، مثله مثل حقوق اإلنسان األساسية األخرى، حقاً فردياً           واحلق   -  ٣٤
َ                 ً                                                                  ً           جياَدل، وحبق، أنه نظراً ملا هلذا احلق من جوانب علنية، فإن احلق يف حرية الدين أو املعتقد هو أيضاً حق مجاعي    .   

                                               قد تنتهك احلق يف حرية الدين أو املعتقد أن                                                                   وجيوز ألعمال التعصب الديين أو غري ذلك من األعمال اليت            -  ٣٥
         ويقع على   . ُ                               ُ          ً                                              ُتقترف من جانب الدول، ولكنها قد ُتقترف أيضاً من جانب كيانات أو جهات فاعلة من غري الدول  

                                                                                                 الدول التزام بالتصدي لألعمال اليت تقترفها جهات فاعلة من غري الدول واليت تؤدي إىل انتهاكات يف حق اآلخرين 
  .          من العهد  ١٨              ً                              ويشكل ذلك جزءاً من االلتزام اإلجيايب مبوجب املادة   .             يف حرية الدين

                                                      

                  من تقرير املقررة   ٢٠     إىل   ١٥                       للوالية، انظر الفقرات                          ً               للحصول على وصف أكثر تفصيالً لإلطار القانوين  ) ١ (
                                         واملرفق بتقريرها إىل الدورة الثانية      (E/CN.4/2005/61)                                                            اخلاصـة إىل الـدورة احلادية والستني للجنة حقوق اإلنسان           

  .(E/CN.4/2006/5)                         والستني للجنة حقوق اإلنسان 
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                                                                                                            وهبـذا املعـىن، فإن احلق يف حرية الدين أو املعتقد، حسبما هو مكرس يف املعايري القانونية الدولية ذات                    -  ٣٦
          االلتزامات                        وعالوة على ذلك، فإن       .                                                                              الصلة، ال يشمل احلق يف اعتناق دين أو معتقد ال يتعرض للنقد أو السخرية             

  ال   )                                      على سبيل املثال حظر متثيل الصور الدينية (                                          ً                     الداخلية اليت قد توجد داخل طائفة دينية تبعاً ملا يؤمن به أعضاؤها 
                           ِّ                                                                                    تشكل يف حد ذاهتا التزامات مقيِّدة عامة التطبيق، وبالتايل ال تنطبق على األشخاص غري األعضاء يف اجملموعة أو                  

  .                  ً                         يناظر مضموهنا حقوقاً حيميها قانون حقوق اإلنسان                            الطائفة الدينية اخلاصة، ما مل 

                                                                                           بيد أن من األمور املشروعة تقييد احلق يف حرية التعبري بالنسبة للدعوات اليت حترص على أعمال العنف أو  -  ٣٧
                   ُ                                              والتشهري باألديان قد ُيغضب الناس وجيرح مشاعرهم الدينية ولكنه ال يؤدي   .                                 التمييز ضد األفراد على أساس دينهم

             فحرية الدين    .                                                                                                 لضـرورة، أو على األقل بطريقة مباشرة، إىل انتهاك حقوقهم، مبا يف ذلك حقهم يف حرية الدين                  با
                     ً              ً                                                           تضفي يف املقام األول حقاً يف التصرف وفقاً لدين الشخص، إال أهنا ال تعطي للمؤمنني به احلق يف فرض محاية على 

   .                               دينهم من مجيع التعليقات املناوئة

                                                                                 الدين أو املعتقد حيمي يف املقام األول الفرد، وإىل حد ما، احلقوق اجلماعية للطائفة املعنية،             واحلق يف حرية  -  ٣٨
                                                   ويف حني أن ممارسة حرية التعبري ميكن يف حاالت حمددة أن تؤثر   .                                          إال أنه ال حيمي األديان أو املعتقدات يف حد ذاهتا

                                            طريقة جمردة وكأهنا تضارب بني احلق يف حرية                                                                           يف حـق أفراد معينني يف حرية الدين، فإن تصوير هذه الظاهرة ب            
  .                                                            ً الدين أو املعتقد واحلق يف حرية الرأي أو التعبري غري دقيق مفاهيمياً

                                                                                                                 وبناء على ذلك فإن مسألة ما إذا كان النقد أو العبارات االزدرائية أو اإلهانات أو السخرية من دين ما                    -  ٣٩
                                 ُ                            يف حرية الدين أو املعتقد ال ميكن أن ُتحدد إال بطريقة                                                                      ميكـن أن تؤثـر بـالفعل بطريقة سلبية على حق الفرد           

                                                                                                            موضـوعية وذلـك، بشكل خاص، عن طريق النظر فيما إذا كانت خمتلف جوانب حق املرء يف حرية الدين قد                    
  .          ً                   تأثرت تبعاً لذلك بطريقة سلبية

  الدين وحرية الرأي والتعبري-٢

َ                                                   متـاَرس حقوق اإلنسان يف سياق تتعايش فيه حقوق بعض          -  ٤٠                                   ويف هذا السياق، تنص أغلب االتفاقيات   .           ها مع بعض   
  .                                                                                        الدولية حلقوق اإلنسان على أنه يتعني على األفراد، لدى ممارستهم حلقوق اإلنسان، احترام حقوق اآلخرين

                                                                                                       بـيد أن تعايش احلقوق ال يستلزم فقط أنه ينبغي النظر إىل احلقوق بطريقة مقيدة بسبب وجود حقوق                   -  ٤١
              فاحلق يف حرية     .      ً                                                                    أيضاً الفكرة األساسية القائلة باعتماد حقوق اإلنسان بعضها على بعض                               أخـرى، وإمنا يستلزم   

َ                                                                 الديـن أو املعـتقد حيتاج إىل حقوق إنسان أخرى لكي مياَرس ممارسة كاملة، مبا يف ذلك احلق يف حرية تكوين                                                                    
                                  عايري الدولية، مبا يف ذلك املادة          ِّ                                         ويشكِّل احلق يف حرية التعبري حسبما حتميه امل         .                                  اجلمعيات أو احلق يف حرية التعبري     

  .                ً       ً                                 من العهد، جانباً أساسياً من احلق يف حرية الدين أو املعتقد  ١٩

                                               ُ                                              ويف عدد من الدول الواقعة يف خمتلف أحناء العامل واليت ُتعتنق فيها أديان خمتلفة، متثل بعض أشكال التشهري  -  ٤٢
                                                هلذا التشهري على عوامل متنوعة، مبا يف ذلك العوامل                               ويف حني تتوقف طرق التصدي املختلفة  .                   بالدين جرمية جنائية

                            فحماية األديان يف حد ذاهتا       .                                                                                     التارخيـية والسياسية، إال أن جترمي التشهري بالدين ميكن أن يؤدي إىل نتائج عكسية             
                    وهناك أمثلة عديدة     .                         ً                                                               محاية صارمة قد يوجد مناخاً من التعصب وقد يثري اخلوف بل وقد يسبب رد فعل معاكس               
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                                                                                                                  اضطهاد األقليات الدينية نتيجة لإلفراط يف إصدار التشريعات املتعلقة باجلرائم الدينية أو املبالغة يف تطبيق                     عـلى 
                                                                    ً             وكقيد على حرية التعبري واإلعالم، ميكن أن تودي احلماية الصارمة لألديان أيضاً إىل           .                            قوانني يغلب عليها التوازن   

  .                           على النقاش أو البحث املشروعني                                        ً  تقييد دراسة املسائل الدينية وقد تقضي متاماً 

                         ِّ                                                                                وميكـن لـتجرمي اخلطاب الذي يشهِّر باألديان، ولو أنه ال يرقى إىل أشكال التعبري اليت حيظرها القانون                   -  ٤٣
        ويف هذا    .                                                                   ً                                   الدويل، أن يؤدي إىل تقييد مناقشة املمارسات الدينية اليت قد تنتهك حقوقاً أخرى من حقوق اإلنسان               

                                واليت يبدو أهنا تنتهك حقوق      -     ُ                                         اليت ُتعتمد يف بعض احلاالت يف شكل قانون          -    ات                               السـياق، فـإن نقد املمارس     
                   ً      وتشتد املعضلة تعقيداً ألنه   .                            ُ                         ً                             اإلنسان ولكن الدين يقرها أو ُيعترب أنه يقرها، سيقع أيضاً حتت طائلة التشهري بالدين    

                            النقدي للقانون قد يعترب يف حد                                                        ً                    لـيس باإلمكان إجراء حبث مستقل عن أثر مثل هذه القوانني، نظراً ألن التحليل       
  .                      ً             ذاته يف بعض احلاالت تشهرياً بالدين نفسه

  التعصب الديين والتحريض على الكراهية الدينية-٣

                                                                      حتظر بالقانون أية دعوى إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل  "            من العهد،   ٢٠    ً         طبقاً للمادة  -  ٤٤
    ".     لعنف     ً                             حتريضاً على التمييز أو العداوة أو ا

                                     إىل أن التدابري املنصوص عليها يف         ٢٢                                                                     وقـد ذهبـت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم              -  ٤٥
                                                                                        من العهد متثل ضمانات مهمة حتمي من انتهاك حقوق األقليات الدينية وسائر الطوائف               ٢٠              من املادة     ٢          الفقـرة   

                                                   ، ومن أعمال العنف أو االضطهاد املوجهة ضد تلك           ٢٧    و   ١٨                                                    الدينـية يف ممارسـة احلقوق اليت تكفلها املادتان          
                                                                                             ولكن لسوء احلظ ال يعطي هذا التعليق العام املزيد من التوجيه بشأن التفسري الذي ينبغي إعطاؤه للمادة   .        الطوائف

   .                                           من العهد، وخاصة فيما يتعلق بعتبة تطبيقها  ٢٠

                                     على حق من حقوق اإلنسان وإمنا يضع                                                                      ويشذ هذا احلكم عن سائر أحكام العهد من حيث إنه ال ينص              -  ٤٦
                           ومن املثري لالهتمام أن املعلقني   .      ً                                                  ً                  حـدوداً على حقوق أخرى ويتطلب من الدول األطراف أن تسن قيوداً تشريعية        

                                                              مل ترد ضمن املادة اليت تتناول حرية التعبري، وإمنا جاءت             ٢٠                                                    أشـاروا إىل أن احلـدود املنصوص عليها يف املادة           
            وبالتايل فإن   .             ً                                تتضمن حدوداً حلقوق أخرى، مبا فيها حرية الدين  ٢٠                     ويستلزم هذا أن املادة   .       ً             موضوعاً ملادة منفصلة

  .  ٢٠                                                                            من املمكن أن تؤدي ممارسة حرية الدين إىل حاالت تكون الدعوة فيها حمظورة مبوجب املادة 

                 ئع اليت ارتكبها                                                       من العهد قد صيغت على اخللفية التارخيية للفظا          ٢٠                                   وتالحـظ املقررة اخلاصة أن املادة        -  ٤٧
            ً                    عالية نسبياً ألنه يتعني هلذه        ٢٠                                       وعتبة األعمال املشار إليها يف املادة         .                                              الـنظام النازي خالل احلرب العاملية الثانية      

                                                وبالتايل فمن رأي املقررة اخلاصة أنه ال ينبغي          .                                                                     األعمال أن تشكل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية         
                  ً                                                          إال إذا شكلت حتريضاً على أعمال عنف أو متييز وشيكة ضد فرد معني أو                 ٢٠          املادة                           حظـر صور التعبري مبوجب    

  .           طائفة معينة

                                                                       واألحكام ذات الصلة من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال             ٢٠     ً    ُ   َ                       وكثرياً ما ُتعقَد صلة بني املادة        -  ٤٨
   :                             أن الدول األعضاء تتعهد مبا يلي                                منها اليت تنص، يف مجلة أمور، على  ٤                             التمييز العنصري، وخاصة املادة 
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                                                                                               اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل حتريض على                ) أ  "(
     جرمية       [...] ُ                                                                ُيرتكب ضد أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين آخر                    [...]                        التميـيز العنصـري،     
   ".                   يعاقب عليها القانون

                                                                               القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد                                  بـيد أن اإلعالن بشأن       -  ٤٩
                          وحتذر املقررة اخلاصة من اخللط   .       أعاله ٤             ً                                         ال يتضمن حظراً للتحريض على التمييز الديين مماثل للمادة     ١٩٨١     لعام 

                        ليست هي نفسها اليت                            ً       ً     فالعناصر اليت تشكل تصرحياً عنصرياً      .                                                 بـني التصرحيات العنصرية وأعمال التشهري بالدين      
                                                                                وهبذا القدر، فإن التدابري القانونية، وبشكل خاص التدابري اجلنائية، اليت تعتمدها النظم   .           ً           تشكل تصرحياً يشهر بدين

  .                                                                      القانونية الوطنية حملاربة العنصرية قد ال تنطبق بالضرورة على التشهري بالدين

                                  على حتقيق التوازن الدقيق بني      -                حيثما وجدت    -       جاهدة                                                  وقد عملت اهليئات القانونية احمللية واإلقليمية        -  ٥٠
               ويف احلاالت اليت     .                                                                                          حقـوق متعارضة، وهو أمر عسري بدرجة خاصة عندما يتعلق األمر باملعتقدات وحرية الدين             

                     ً                              ً                                              مشلت حقني متنافسني، كثرياً ما تركت اهليئات اإلقليمية هامشاً لتقدير السلطات الوطنية، ويف احلاالت اليت تنطوي 
                                                 ً                                             ى حساسيات دينية كان هامش التقدير املتروك أوسع قليالً بشكل عام، وإن كان يتعني على أي قرار باحلد من   عل

                                                      أما على املستوى العاملي، فليست هناك أرضية مشتركة          .                                                       حق معني من حقوق اإلنسان أن يستويف معيار التناسبية        
                                         العهد على النطاق العاملي لن تؤدي إىل تقليص      من   ٢٠                         وأي حماولة خلفض عتبة املادة   .                       تسمح بترك هامش للتقدير

                                وحماولة كهذه ميكن أن تؤدي إىل        .                             ُ        ً                                            آفـاق حرية التعبري فحسب وإمنا سُتحد أيضاً من حرية الدين أو املعتقد ذاهتا             
  .                          ً                 نتائج عكسية وأن تشجع مناخاً من التعصب الديين

  النتائج والتوصيات-     ً ثالثا  

 ً                                                           اً يف االعتبار أن االفتراض األساسي حلماية حقوق اإلنسان هو                                              يف ضوء التحليل الوارد أعاله، وأخذ      -  ٥١
                                                                                                                  احـترام كـرامة اإلنسان ونزاهة مجيع األفراد، بصرف النظر عن انتماءاهتم العرقية أو اإلثنية أو الدينية أو                  

  .                                                                                اجلنسية أو الطائفية، صاغ املقرران اخلاصان النتائج والتوصيات الواردة يف الفقرات أدناه

                                                                                قرران اخلاصان جملس حقوق اإلنسان أن يدعو حكومات الدول األعضاء إىل مواصلة العمل                يوصي امل  -  ٥٢
                                                                                                              عـلى تنفـيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، الذي يتعني أن يظل حجر الزاوية يف مكافحة العنصرية والتمييز                  

       ملبادرة                                             ويف هذا الصدد فإن اجمللس مدعو للترحيب با         .                                                 العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
                                               ً        ً                                                      اإلجيابـية الـيت اختذهتا حكومة الربازيل يف تنفيذها مؤمتراً إقليمياً يهدف إىل حتديد التقدم احملرز والتحديات                 
                                                                                                            املتبقية يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل               

                                                     اء التحليل نفسه مبشاركة احلكومات واجملتمعات املدنية                                                         بذلك من تعصب وإىل تشجيع سائر املناطق على إجر        
  .            وفرادى اخلرباء

                                                                                ويوصي املقرران اخلاصان أن يدعو جملس حقوق اإلنسان حكومات الدول األعضاء إىل إعالن وإظهار  -  ٥٣
     أن                              ويف هذا السياق، ينبغي للحكومات  .                                                             إرادة والتزام سياسيني قويني حملاربة ازدياد التعصب العنصري والديين

                                                                                           تنتبه بشكل خاص حملاربة االستغالل السياسي للتمييز وكره األجانب، ال سيما يف الربامج االنتخابية لألحزاب 
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                                                                                                 وينبغي تذكريها بالتزاماهتا القانونية واألخالقية النابعة من الصكوك الدولية ذات الصلة بإيالء              .             الدميقراطـية 
   .                                               والتعصب على التحالفات السياسية احلكومية املرحية                                            األولوية ملكافحة العنصرية والتمييز وكره األجانب

                                                                                                وجملـس حقـوق اإلنسان مدعو إىل استرعاء انتباه الدول األعضاء إىل التهديد الذي تتعرض لـه                 -  ٥٤
                                                                     ً                          الدميقراطية من جراء النظر إىل العنصرية وكره األجانب والتعصب بوصفها أموراً تافهة، وإىل تشجيع منظمات 

                                ويف هذا السياق، ينبغي للمجلس       .                                                   عيات املدنية على حشد جهودها ملكافحة هذا االجتاه                         حقوق اإلنسان واجلم  
                                                                                                               أن يؤكد على ما هلذا االجتاه من وقع سليب متزايد على السياسات والربامج الوطنية املتعلقة باهلجرة واللجوء                 

                         حترام حقوق اإلنسان، مبا                                                                               وينبغي للمجلس أن يعيد التأكيد بشدة على املبدأ األساسي القائل بأن ا             .        واجلنسية
                                                                                                         يف ذلـك القضـاء عـلى جذور ثقافة العنصرية وكره األجانب والتعصب، ميثل أقوى دعامة لألمن القومي                  

   .                                    ً                                       والدميقراطية وال ينبغي أن يكون متوقفاً على أي ترتيبات عقائدية أو سياسية مرحية

                                          نية والثقافة والدين، ينبغي للمجلس أن                                                                   ويف ضوء األثر العاملي والدويل للقضايا املتعلقة بالعرق واإلث         -  ٥٥
                                                                           ً                             يؤكـد الـبعد الدويل هلذه اإلرادة السياسية بدعوة احلكومات إىل أن تأخذ يف احلسبان متاماً تبعات سياساهتا            
                                                                                                          الوطنـية على عالقاهتا بالدول األعضاء األخرى، عن طريق جعل سياساهتا الوطنية حساسة لتعزيز احلوار بني                

                                                                       منة له، وتاليف السياسات واملواقف والبيانات املستلهمة من مفهوم صدام احلضارات                     احلضارات واألديان ومتض
   .            املثري للشقاق

                                                                                       ويوصـي املقـرران اخلاصان أن يدعوا جملس حقوق اإلنسان الدول األعضاء إىل الربط بني مكافحة         -  ٥٦
                           ية واحترامها من الناحية                                                                                     العنصرية والتمييز وكره األجانب باالعتراف السياسي والدستوري بالتعددية الثقاف        

  .                                                                                       القانونية وتعزيزها، من خالل التعليم واإلعالم واالتصال، على املستويني الوطين والدويل على حد سواء

                                        ً                                                    وينـبغي لـلمجلس أن يدعـو احلكومـات بقوة، وفقاً للصكوك الدولية ذات الصلة، إىل مكافحة             -  ٥٧
                                                       ا العنيفة اليت حترض على العنصرية وكره األجانب وأن                                                              إيديولوجية اجملموعات النازية اجلديدة ومعاقبة أنشطته     

   .                                                                           جتتث ثقافة الكراهية اليت تعززها، وذلك بشكل خاص من خالل التعليم واالتصال واإلعالم

                                              ً                                                      وينـبغي لـلمجلس أن يدعو احلكومات إىل أن تلتزم متاماً، يف حماربتها للعنصرية والتعصب الديين،                 -  ٥٨
                                                                           عبري وحرية الدين على حد سواء، حسب ما تنص عليه الصكوك الدولية ذات                                              بـتعهداهتا فيما يتعلق حبرية الت     

                                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واحترام ما   ٢٠   و  ١٩   و  ١٨                       الصلة، وبشكل خاص املواد 
   .                      بينها من ترابط وتكامل

              ً        وص عليها حرفياً يف هذه                                ّ                                     وهبذه الروح، ينبغي للمجلس أن يذكّر احلكومات ال بالقيود واحلدود املنص      -  ٥٩
                                             فهذا طريق إىل تعزيز االحترام والتفاهم املتبادلني   .                     ً                                املواد فحسب وإمنا أيضاً باملعىن العميق هلذه احلدود والقيود

  .                                                                                      للتنوع والدميقراطية والتفاعالت السلمية بني أعضاء اجملتمع، ال سيما يف اجملتمعات املتعددة الثقافات

                                                                       وحرية الرأي أو التعبري مترابطتان، وكذلك احلال بالنسبة لكافة معايري حقوق                      وحرية الدين أو املعتقد -  ٦٠
                ً    فهي تتطلب تنفيذاً     .                                                                               بيد أن حتقيق التوازن بني مجيع جوانب حقوق اإلنسان هو عملية دقيقة للغاية              .       اإلنسان

                   فإن وجود قضاء           وبالتايل  .       ً                      َّ                                                     حيادياً وغري متحيز، وجيب أن تقيَّم أمهيتها من جانب هيئات مستقلة وغري تعسفية            
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ٍ                                                                       مسـتقل مكون حيوي يف عملية احلكم على حنٍو فعال يف القضايا املتعلقة بالتحريض على الكراهية الدينية يف                                                 
                                       ومن املهم حتديد األعمال اليت تندرج يف         .                                                     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ٢٠             إطار املادة   

           ومن األمهية    .                                                    لة احملافظة على ضمانات حرية التعبري وحرية الدين                                                     إطـار هذه املادة بطريقة غري انفعالية وكفا       
           من العهد   ٢٠         ً                                                        ً              مبكان أيضاً للحكومات واهليئات القضائية ضمان أن األعمال اليت تشكل حتريضاً مبوجب املادة 

  .ُ                                  ُترصد عن كثب وأهنا ال تفلت من العقاب

                                    ذه املواد، أن يشجع على النظر مبزيد من                                     َ                      وينبغي للمجلس، يف ضوء القراءات املستقطَبة واملتضاربة هل        -  ٦١
                                    من العهد، يرى املقرران اخلاصان        ٢٠                                                        وبالنظر إىل ضآلة السوابق القانونية املتعلقة باملادة          .                 العمق يف تفسريها  

                                                                                                      أن تفسـري مفرداهتا، وبشكل خاص تعريف عتبة تطبيقها، جدير بالترحيب اخلاص من أجل تاليف أي لبس أو               
                                                                       وهلذا السبب، فإهنما يشجعان جلنة حقوق اإلنسان على النظر يف إمكانية             .      بيقها                           اسـتنتاجات ساذجة لدى تط    

                                                                                                                اعتماد معايري تكميلية بشأن العالقات القائمة فيما بني حرية التعبري وحرية الدين وعدم التمييز، وذلك على                
     يدعو     ً                               وفضالً عن ذلك، ينبغي للمجلس أن         .   ٢٠                                                          وجـه اخلصـوص عن طريق صياغة تعليق عام بشأن املادة            

                                                                                                          آلـيات وأجهـزة مـنظومة األمم املتحدة األخرى املعنية حبقوق اإلنسان، وخاصة جلنة القضاء على التمييز                 
                                                                                                             العنصري، إىل إعطاء األولوية هلذه العملية والتصدي هلا على وجه االستعجال، بالتعاون مع املفوضية السامية               

  .                                     حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة ذات الصلة

                                                        وسوف تتطلب انتباهنا وتثري أمامنا حتديات بشأن كيفية          .                                 الدينـية هي نزاعات تارخيية               والرتاعـات  -  ٦٢
                       فاحلوار املستمر يف هذا      .                                                             ً           والوصفة التقليدية املتمثلة يف سن القوانني وحدها قد ال تنجح دائماً            .             التصـدي هلا  
   ً                  هماً من روح احلوار بني                                                    ً       ومن األمهية مبكان أن يكون النقاش بشأن هذه اجلوانب موسعاً ومستل  .            الصدد أساسي

                                                                         ً                              األديـان والثقافات، وأن يشمل أصوات كل األقليات والنساء، وهي اجملموعات اليت كثرياً ما تكون ضحية                
  .                            ُ                                                 للتعصب الديين، ويف الوقت نفسه ُتستبعد من احلوارات اليت هتدف إىل تعزيز االنسجام الديين

                                        الدول األعضاء إىل تعزيز وممارسة احلوار بني                                             ويوصي املقرران اخلاصان أن يدعو جملس حقوق اإلنسان -  ٦٣
            ُ         وهلذا الغرض، ُتقترح     .                                          ً                                      الثقافات واحلضارات واألديان كسبيل أكثر عمقاً ملكافحة التعصب العنصري والديين         

   :                        املناهج املترابطة التالية

                                                                                           تعزيز املعرفة املتبادلة بني الثقافات واحلضارات واألديان مع التركيز بشكل خاص على نظم               �
      لقيم؛ ا

                                                                                 اعتماد سياسات وبرامج يف جماالت احلياة التعليمية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية تشجع   �
                        على التفاعل بني اجملتمعات؛

                                                                    االعتراف بقيمة التنوع الثقايف والديين املرتبط بتعزيز الوحدة داخل اجملتمع؛  �

                       أجل االنسجام االجتماعي                                                                    إجيـاد الظـروف اليت تسهل اللقاء واحلوار والعمل املشترك من              �
  .                                                                            والسلم وحقوق اإلنسان والتنمية ومكافحة مجيع أشكال العنصرية والتمييز وكره األجانب
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                         ً                                                                ويوصي املقرران اخلاصان أيضاً أن يدعو اجمللس الطوائف الدينية واجملموعات الثقافية إىل تعزيز احلوار  -  ٦٤
                                                        ذلك االضطالع بأعمال مشتركة بشأن القضايا اليت حتتل                                                              املتعمق فيما بني الثقافات وفيما بني األديان، مبا يف        

                                                  ومن خالل حتليل العوامل الداخلية يف معتقداهتم        �                                          مـثل السلم وحقوق اإلنسان والتنمية        -               لـب إميـاهنم     
  .                                                              وممارساهتم وما بينها من عالقات رمبا تكون قد أسهمت يف التشهري باألديان

          ّ                                                   صان أن يذكّر اجمللس الدول األعضاء بأن اجلهود الرامية إىل                                                    وباإلضـافة إىل ذلـك، يوصي املقرران اخلا        -  ٦٥
                                                                    ً                                              مكافحـة التشهري باألديان والتمييز والتحريض على الكراهية الدينية جيب أيضاً أن تكون قائمة على االرتباط بني                

           ا الدفينة                                                                                                            التسليم بالطابع الفريد لكل شكل من أشكال التمييز وطرق اإلعراب عنه وأشكاله، والطابع العام ألسباهب              
                                                                        ويف هذا الصدد، ينبغي للدول األعضاء أن تضع يف اعتبارها أن التشهري باألديان جيب   .                         وللجهود املبذولة ملكافحتها

                                                                                                                أن حيظى بنفس الدرجة من االهتمام وبنفس املعاملة بصرف النظر عن الدين املستهدف، من أجل تاليف إنشاء نظام                  
           وينبغي أن    .                     ً                                       ذا التمييز ختتلف تبعاً للتاريخ أو اجلغرافية أو الثقافة                                                      هـرمي ألشكال التمييز، حىت وإن كانت حدة ه        

                                                                                                                   يكـون التسليم بالتعددية الدينية واحترامها وممارستها، وهو ما يشمل نقض البعض لقيم البعض اآلخر ومناقشتها                
  .                                                                              والتشكيك فيها، ينبغي أن يكون حجر الزاوية يف عالقاهتا ومكافحتها جلميع أشكال التمييز

                                                                                                   ينبغي للدول األعضاء، يف سعيها لصيانة اجملتمع املتعدد واملتنوع واملتسامح، أن تتالىف التشبث بعند               و -  ٦٦
                                                         ً                               ً          حبرية الكلمة متحدية احلساسيات املوجودة يف اجملتمع ومتجاهلة متاماً املشاعر الدينية، أو القضاء متاماً على أي 

                                           ن ذلك، ينبغي أن يكون التركيز على إجياد بيئة     ً   وبدالً م  .                     ً                               نقـد للديـن جبعله خاضعاً للعقوبة مبوجب القانون        
          فالوضع لن   .                                                                                 متساحمة وحمتضنة ميكن فيها ممارسة مجيع األديان واملعتقدات دون متييز أو وصم، يف حدود املعقول

  .                                           يتحسن بقمع التعبري عن األفكار املتعلقة باألديان

----- 


