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موجز
يقددده اددلا الرقحتيددحت دددي ا عددن شطةددملق اةقددحتصة املانددق اةاناددق لقاددايا األ اددا د ل
عاه  .4102ويام منا ةق مواضاااق عن " ملاب الكحتاااق والرححتيض ع ى كحتاااق األ اا
يف وسددا اإلع د ه" .وتاددد وسددا اإلع د ه لاملددكاةا اةرنوعددق عن دحتا شساسدداا يف اجملرماددا
اةاانحتة حاث تراح منافع وإمكاطاا ضخمق يف جمدات منادا ادايا األ ادا  .ومدع لد
ت قي اةقحتصة املانق الاوء ع ى إمكاطادق إسداءة اسدر ل وسدا اإلعد ه شيادا كمند ل رماادز
واإل اء والرححتيض ع ى الاداء والانف ضدد شفدحتاب لاادنام وف دا مااندق مدن د ل ملداب
الكحتاااق وكلل اململاب اةا عن كحته األجاطب.
و دددب اةقددحتصة املانددق و دديت الانانددحت الددك ت د يفحت ع ددى ملدداب الكحتاااددق يف وسددا
اإلع د ه وتد د  .و ددث الدددول ع ددى اعرمدداب تة دحتياا ظددحت الكحتاااددق ع ددى شس د وماددق شو
عن حتيق شو بيناق مبا يةكيت حتياا ع ى الرمااز شو الاداء شو الاندف مبدا ير دع مدع اةدابة 41
من الااد الدويل املاص لاحلقوق اةدطاق وال ااسداق .و ادا شيادا ع دى اادا تددالي سااسداتاق
ولحتطاجماق عم اق ةنع ملاب الكحتاااق من شن ي فحت عن اصتكاب جحتا م لدافع الكحتاااق.
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أوالا -مقدمة
 -0شطةددا دنددق حقددوق اإلط ددان يف حتاصاددا  77/4115وتيددق اةقددحتص املدداص اةاددين لقاددايا
األ ا ددا لاعرب دداصه بد ديا م ددرق  .وج دددب جم د د حق ددوق اإلط ددان ا ددله الوتي ددق يف حتاصيد د 6/7
اة د د د د ص  47آ اص/مد د د دداص  4111و 6/06اة د د د د ص  42آ اص/مد د د دداص  .4100ويف  41آ اص/
ماص  4102جدب اجمل وتيق اةقحتص املاص يف حتاصه  .5/45وتولد اةك فدق احلالادق لالوتيدق
مااماددا يف  0آب/شغ ددمل  .4100وترم دديت وتي ددق اةق ددحتصة املانددق يف شم ددوص مناددا تازي ددز تنفا ددل
إعد ن حقددوق األملددخاص اةنرمددي إىل ش اددا وماددق شو إيفناددق وإىل ش اددا بيناددق ول ويددق و ل د
لملحتق مناا الرةاوص مع احلكوما .
 -4ويةميت الا الرقحتيحت الفرتة من كاطون ال اين/ينايحت إىل كاطون األول/بي م  .4102ويادم
الف دديت ال دداين اسراحتاضددا عامددا ألطةددملق اةقدحتصة املانددق د ل الفددرتة اةةددمولق لددالرقحتيحت .ويف الف د ي
ال الدث والحتالدع تحتكدز اةقدحتصة املاندق ع دى القاداق اةواضداااق اةرم دق يف ملداب الكحتااادق والرحدحتيض
ع ى كحتاااق األ اا يف وسا اإلع ه وتقده اسرنراجاهتا وتونااهتا يف الف يت املام .

ثانيا -أنشطة المقررة الخاصة
ألف -الزيارات القطرية
ام د اةقددحتصة املانددق لزيدداصة طاجييددا يف الفددرتة مددن  07إىل  41ملددبارب/ف ايحت .4102
-3
وت ددوب ع ددا م ددن الو دداه وال د ه ل ددي اإليفنا ددا ماظ ددم شك دداء ا ددلا الب ددد ال ددلي يا ددم شك ددحت
مددن  351جمموعددق إيفناددق وعدددبا يفددوق ل د مددن ال ددا  .ولكددن نددداما عنافددق لددي الملوا ددف
اطدددلا يف منملقددك الةددمال واحل دزاه األوس د حاددث إن األسددباب الكامنددق وصاء الانددف تةددميت
الفقددحت واطاددداه احلكددم الحتملدداد واإلف د مددن الاقدداب واتسددرقملاب القددا م ع ددى ال ددما اإليفناددق
والديناد ددق .وتاد دداين جمرماد ددا األ اد ددا يف بلرد ددا الناجد ددحت مد ددن تد ددداوص لا د ددي د ددا ل د ددبب تك د دحتاص
اتط ددكالا النفملاددق .فقددد ححتمدوا مددن شسددباب صي اددم الرق اديددق ويواجاددون ندداولا يف احل ددول
ع ى املدما األساساق .وتةميت م الق ال دق اك داص الاديدد مدن ال دا األند اق .ويدحتب الرقحتيدحت
عن الزياصة يف الويفاقق .A/HRC/28/64/Add.2
 -2وياص اةقددحتصة املانددق شوكحتاطاددا يف الفددرتة مددن  7إىل  02طا دان/شلحتييت  .4102وونددف
مم و اجملرماا احمل اق تاصخيا من ع ا الو اه لي اإليفناا واألبيدان ولا دق تةدحتيااق وسااسداتاق
واجرماعاددق مواتاددق لوج د عدداه حلمايددق حقددو ام مبددا فااددا ال قافاددق وال ويددق .ولكددن اددايا األ اددا
شند د ددبح م اد د د ددق لقد د دددص كبد د ددي مد د ددع ايبيد د دداب حالد د ددق اتضد د ددملحتاب ال ااسد د ددي واتجرمد د دداعي يف
ع دداه  4102وت س دداما مل ددحت ي ال ددب ب مم ددا شح دددس ت دددعا ع ددى اة دداصا القوما ددق واإليفنا ددق
وال ويددق وياب مددن ات ددائ القددا م مناددا وشبى إىل عاددوص الن دزائ .ولانمددا تةددميت الرحددديا اةرا قددق
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لقاايا األ اا اطاداه اتارماه اة س ي حبقوق األ ادا تةدي اةقدحتصة املاندق إىل شن حقدوق
األ اا ت رخده لةكيت غي س ام لر يحت شعمال الانف شو بعماا .ويحتب الرقحتيحت عن اله الزيداصة
يف الويفاقق .A/HRC/28/64/Add.1
 -5وترق ددده اةق ددحتصة املان ددق لالة ددكحت إىل حك ددومك طاجيي ددا وشوكحتاطا ددا ع ددى تااو م ددا د د ل
يياصتااا ل ب دين وإىل حكوما كيت من ات اب الحتوسي وال اييديت ولوت دواطا ةوافقرادا ع دى إجدحتاء
ييدداصا يف عدداه  .4105كمددا ترقددده لالةددكحت إىل حكومددق لددا صو لرقددد اا بعددوة إلجدحتاء ييدداصة
صمساق .و ث الدول األ حتى الك ط ب مناا تقدمي بعوا ل زياصة إىل اتسرجالق لمل باهتا.

باء -البالغات
 -6ت ق د اةق ددحتصة املان ددق ما وم دا م ددن م ددابص مرنوع ددق ع ددن اطرااك ددا حلق ددوق اإلط ددان
اصتكبد ضددد األ اددا القوماددق واإليفناددق والديناددق وال ويددق .واسددرنابا إىل ت د اةا ومددا وجاد
ل غددا يف ملددكيت صسددا يت ابعدداء وصسددا يت لعجدحتاءا الااج ددق لةددان اددايا األ اددا إىل الدددول
األعااء اةاناق كان شغ باا لةكيت مةرتك مع وتيا ش حتى ا ن ق .وتردا ت د الب غدا
والحتبوب من احلكوما اةانادق ل جمادوص يف تقداصيحت الب غدا اةةدرتكق لعجدحتاءا املاندق اةقدمدق
إىل جم حقوق اإلط ان(.)0

جيم -أنشطة إضافية
الفعاليات والمؤتمرات واالتصال
 -7يف يومي  06و 07كاطون ال اين/ينايحت  4102ملاصك اةقحتصة املانق يف الندوة الدولاق
ال اطاق عن "ف يت الحتوما يف ال كن لاعرباصه من ديا حقوق اإلط ان" الك طظماا يف مدصيدد
اةكرب اإل امي ألوصولا الرالع ةفوضاق األمم اةرحدة ال اماق حلقوق اإلط ان وحكومق إسباطاا.
 -1ويف يددومي  07و 01كدداطون ال اين/ينددايحت  4102شلقد اةقددحتصة املانددق الك مددق الحت ا دداق
ع ددن "حق ددوق األ ا ددا الدينا ددق وشمنا ددا" يف ط دددوة اةد د متحت ال دددويل ع ددن "احلحتي ددق الدينا ددق واأل ا ددا
الديناق" اللي طظمر الحتالملق الدولاق ل دفائ عن احلحتيق الديناق وجاماق كمب وتن ي يف مدصيد.
 -7ويف  5ملبارب/ف ايحت  4102شلق اةقحتصة املانق حماضحتة يف جاماق شوصولدا الوسدملى يف
لوبال د د ع ددن "بوص املب ددي اة ددرقيت لبم ددم اةرح دددة اةا ددين لقا ددايا األ ا ددا " يف إط دداص بوصة
الردصيب اةانوطق "حقوق الةاوب وحقوق األ اا ".

__________
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 -01ويف الفد ددرتة مد ددن  2إىل  6آ اص/مد دداص  4102ملد دداصك اةقد ددحتصة املاند ددق يف اتجرمد ددائ
الدددويل األول ةبددابصة "الامدديت الادداةي ةكافحددق جدحتا م الفظددا ع ادماعاددق" يف سددان وسددا حاددث
تناول بوص اةنع من ل اإلجحتاءا الااج ق واةن قق يف ضوء إملاصا اإلطلاص اةبكحت.
 -00ويف  46آ اص/ماص  4102شلق اةقدحتصة املاندق حماضدحتة يف ادامادق اةن اصيدق الوطنادق
ل خدم ددق الاام ددق يف لوبال د د ع ددن "حق ددوق الحتوم ددا وم ددا يواجاوطد د م ددن ددديا اتس ددرجالا
ال ااساتاق اةمكنق وبوص وسا اإلع ه".
 -04ويف  04شياص/مددايو  4102شلقد اةقددحتصة املانددق احملاضددحتة ال ددنويق لادداه  4102لك اددق
سالال موص شوسرايغ ( )Sabhal Mòr Ostaigجبزيحتة سكي يف سكوت ندا حاث صكز ع ى اإلطاص
الا دداه لبم ددم اةرح دددة يف جم ددال قاي ددق حق ددوق األ ا ددا م ددع إيد د ء اارم دداه دداص لات اا ددا
والةواغيت اةرا قق لاأل اا ال ويق.
 -03ويف  07حزيحتان/يوطا د  4102ملدداصك اةقددحتصة املانددق يف فاالاددق جاطباددق عددن "الانددف
الملبقي ضد الن اء والفراا " طظمراا يف جناف الةبكق الدولاق ل راامن مع اةامةي من ف ق
الدالا  .وطا ة اةقحتصة بوص اإلجحتاءا املانق يف مكافحق الرمااز والانف لدوافع طبقاق.
 -02ويف  01حزيحتان/يوطا  4102ملاصك اةقحتصة املانق يف ح قق طقاش عن "شبوا اةنع
لدددى آلاددا حقددوق اإلط ددان يف جناددف  -ادددزء األول :اةك فددون لوتيددا يف إطدداص اإلجدحتاءا
املانق" طظماا الفحتيع األساسي اةاين لاة ولاق عن احلمايق .وتناول فااا الكافادق الدك كدن
هبدا لعجدحتاءا املانددق شن ت داعد يف مندع اطرااكددا حقدوق اإلط دان وت سدداما جدحتا م الفظددا ع
ادماعاق من ل ديد احلات اةاحتضق ل خملحت.
 -05ويف يددومي  30متوي/يولاد و 0آب/شغ ددمل  4102ملدداصك اةقددحتصة املانددق يف مد متحت
يف كحتاكددو يف لولندددا طظمر د ملددبكق تحتطاددب ( )TernYpeالدولاددق لةددباب الحتومددا إلحادداء الددلكحتى
ال نويق ال باي لاوه حمحت ق الحتوما يف  4آب/شغ مل .
 -06ويف  3شي ول/سد ددبرم  4102ملد دداصك اةقد ددحتصة املان د ددق كاد دداف مرحد دددس يف ح ق د ددق
بصاسدداق عددن "الرحدحتيض ع ددى الكحتاااددق وكددحته األجاطددب ومددا ير دديت لددلل مددن تا ددب يف الفادداء
اإللكرتوين" طظمراا يف من مفوضاق حقوق اإلط ان ووياصة املاصجاق يف لا صو .
 -07ويف  01شي ول/سدبرم  4102ملدداصك اةقددحتصة املانددق كاادو يف ح قددق طقدداش طظماددا
يف جناف جم حقوق اإلط ان عن "بوص اةنع واحلمايق يف جمال حقوق اإلط ان".
 -01ويف  42شي ول/س د ددبرم  4102مل د دداصك اةق د ددحتصة املان د ددق كخب د ددي يف اجرم د ددائ ما د دددة
م ددرديحتة عددن "اةاددع :الانددف والرمااددز وسددبيت اةاددي دددما" طظمر د يف جناددف مفوضدداق حقددوق
اإلط ان واةنظمق الدولاق ل فحتاطكوفوطاق.
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 -07ويف  43تة ددحتين األول/شكر ددولحت  4102ام د ال جن ددق اةانا ددق حبحتي ددق ال دددين شو اةارق ددد
واددي منظمددق غددي حكوماددق لرنظددام منا ةددق مددع اةقددحتصة املانددق اةاناددق لقاددايا األ اددا واةقددحتص
املاص اةاين حبحتيق الدين شو اةارقد و ل يف مكرب طاويوصك ل جاماق الباا اق الااةاق.
 -41ويف  07تة دحتين ال دداين/طوفم  4102ملدداصك اةقددحتصة املانددق يف اجرمددائ ما دددة م ددرديحتة
عن "بوص الرا ام يف منع ادحتا م الفظااق" طظمر جاماق شوصولا الوسملى يف لوبال د  .ويف يدومي 41
و 40تةحتين ال اين/طوفم  4102ديف شماه منردى لوبال ال الع حلقوق اإلط ان.
البيانات
 -40شندددص اةقددحتصة املانددق لااطددا عامددق كددان الاديددد مناددا لةددكيت مةددرتك مددع وتيددا
ش ددحتى إللقدداء الاددوء ع ددى القاددايا حمدديت اتارمدداه اةرا قددق لاأل اددا ( )4ومشدديت ل د مددا ي ددي:
يف  46آ اص/مدداص  4102لاددان يدددعو ال د ملا الفاارناماددق ل رددد يت يف حالددق إ د ء ددحتي
آل دحت مددن تبقدى مددن سدكان كددون باو مددوطن جمرمدع كدايفولاكي ند ي يف  7طا ددان/شلحتييت لاددان
عن حالق حقوق اإلط ان أل اق الحتواان اا اة مق يف ماامناص يدق طا و اململحت لةان مزيد من
الرددداوص يف حالددق حقددوق اإلط ددان املانددق هبددا يف  1طا ددان/شلحتييت لاددان إلحادداء الاددوه الدددويل
ل حتومددا يدددعو إىل إبمددام الحتومددا يف عم اددا نددنع القدحتاص  01طا ددان/شلحتييت لاددان إىل ال د ملا
الكاميوطاددق لةددان إ د ء وتدددمي منددايل جمرمددع مبددوصوصو الحتعددوي  45طا ددان/شلحتييت لاددان عددن
إجد ء ش اددا بيناددق مادددبة يف أاوصيدق شفحتيقاددا الوسددملى  07شياص/مددايو لادان ياددحتب عددن الق ددع
البالغ موج إىل حكومق ال وبان لةان حكم لاإلعداه ندص حبع سادة م احاق حاميت وحيدث
ع ددى إل دداء الرةدحتياا الددك متاددز ع ددى شس د جن دداطاق وبيناددق  40شياص/مددايو لاددان إىل حكومددق
أاوصيدق إيدحتان اإلسد ماق حي اددا ع دى و ددف تنفاددل إعددداه ايفنددي مدن عددحتب األادواي مددن النةددملاء يف
جمال حقوق اإلط ان.
 -44وشندددص اةقددحتصة املانددق لااطددا مةددرتكق مددع آ دحتين مددن اةك فددي لوتيددا  4 :متددوي/
يولا  4102لاان حيث حكومق سدحتي تطكدا ع دى اادا تددالي لو دف شعمدال الكحتااادق والاندف
القا مد د ددق ع د د ددى شسد د ددا عن د د ددحتي وبيد د ددين ضد د ددد الملد د ددا فري اة د د د مق واة د د دداحاق يف  43متد د ددوي/
يولا  4102لاان يدعو حكومق طاجييا إىل ماادق حالق ما يزيدد ع دى  3م يدي مدن اةةدحتبين
با ادا  45متوي/يولاد لادان عدن الراديددا الدك تواجد عددبا مدن األ ادا يف الادحتاق ع دى يدد
مددا ي ددمى الدولددق اإلس د ماق يف الا دحتاق والةدداه  30متوي/يولا د لاددان إلحادداء الددلكحتى ال ددنويق
ال ددباي حملحت ددق الحتومددا يدددعو احلكومددا إىل ااددا تدددالي ومبددابصا شك ددحت ددوة مددن شجدديت اإللقدداء
ع ددى كددحتى ت د احملحت ددق  04آب/شغ ددمل لاددان لدددق طددا و اململددحت لةددان ملحبددق ال ددكان
األيزيديي يف مشايل الاحتاق ع ى يد الدولق اإلس ماق يف الاحتاق والةاه  02آب/شغ مل لادان
يا ددحتب ع ددن الق ددع لة ددان م رم ددي ال ج ددوء الباك ددراطاي يف س ددحتي تطك ددا ال ددلين ي ددرم احرج ددايام

__________

()4
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وتددحتحا ام الق ددحتي إىل لاك ددران مددن بون تقاددام م ددم تلرماسدداهتم املانددق لددال جوء  5كدداطون
األول/بي ددم لاددان عددن دحتاصين ةا ددق حم فددي كد ى يف الوتيددا اةرحدددة لددات ددال إىل احملكمددق
اارا مايكيت لحتاون وإصي غاصطحت ومها شمحتيكاان من شنيت شفحتيقي ُر ع ى يد الةحتطق.

دال -مستجدات عن المنتدى المعني بقضايا األقليات
 -43طُ ب من اةقحتصة املانق يف القحتاص  5/45توجا عميت اةنردى اةاين لقاايا األ ادا
واإلعددداب تجرماعات د ال ددنويق وإل د ه توندداات إىل جم د حقددوق اإلط ددان .و ددد ُعقددد الدددوصة
ال ددنويق ال ددالاق ل منردددى يف جناددف يددومي  45و 46تة دحتين ال دداين/طوفم  4102مددع تحتكاددز
مواضااي ع ى منع ومواجاق جحتا م الانف والفظا ع اةحتتكبق ضد األ اا .
 -42وملاصك شك حت من  511مندوب ون الدول األعااء من أاع اةناطع وآلاا األمدم
اةرحدددة واا ددا اةااادددا والوكددات اةرخ ددق واةنظمددا احلكوماددق الدولاددق واةنظمددا
اإل اما ددق واة س ددا الوطنا ددق حلق ددوق اإلط ددان واةنظم ددا غ ددي احلكوما ددق وك ددان م ددن لا ددنام
شكاب اون و اء يف جمال اايا األ اا  .ومش القاايا الك مت تناوةدا فادم األسدباب ادلصيدق
ل انف و ي شعمال منع الانف وجحتا م الفظا ع والرددالي الادحتوصيق ل ر دويق واحلمايدق واألمدن
مبج ددحتب اط دددتئ الان ددف و ن ددب دددب الان ددف م ددن د ل لن دداء ال د ه وإباصة الرن ددوئ .وح دددب
اةةاصكي الرحديا اةرا قق لاأل اا وكلل احل ول واةماصسا الفاالق ةنع الانف
مدا
ومواجار د  .وطُظم د يف د س فاالا ددا جاطبا ددق ع ددى ا ددام اةنر دددى لة دان مواض دداع ا ن د ق.
وسرقده توناا اةنردى إىل اجمل يف بوصت ال امنق والاةحتين.

ثالثا -خطاب الكراهية والتحريض على كراهية األقليات في وسائط اإلعالم
ألف -مقدمة
 -45تاددحتب اةقددحتصة املانددق عددن الق ددع البددالغ ل ادددب اةحتتفددع مددن الةددكاوى الددك ت د اا ل ددبب
صسددا يت لددث الكحتاااددق وشعمددال الرحدحتيض ع ااددا الددك ت ددلي الرددوتحتا وك ديا مددا تد بي إىل اصتكدداب
جدحتا م لدددافع الكحتاااددق .ويف تقحتيحتاددا لادداه  4102إىل ادمااددق الاامددق ( )A/69/266صكددز اةقددحتصة
املان ددق ع ددى الان ددف وجد دحتا م الفظ ددا ع ض ددد األ ا ددا وشوصب ا م ددق حب ددات اةجم ددا ع ددى
األ اا الك وجا اطرباه الدول األعااء إلااا سدواء مدن د ل الب غدا (صسدا يت اتبعداء شو
صسا يت اإلجحتاءا الااج ق) شو النةحتا ال حفاق الا ناق .وتارقد اةقحتصة املانق شن من الاحتوصي
لددلل اةزيددد مددن اداددد مددن شجدديت صنددد ملدداب الكحتاااددق والرحدحتيض ع ددى الكحتاااددق وع ددى الانددف
والر دددي ل ددلل يف الو د اةناس ددب م ددن شج دديت من ددع الر ددوتحتا وشعم ددال الان ددف ال ددك م ددن مل ددا ا
اإلضدحتاص لالن دداجمل اجملرماددي لاسددحته ولوحدددة اجملرمادا واسددرقحتاصاا .فالر دداايت والرتا ددي ياددزيان مددن
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إ اائ األ اا اة درادفق ممدا لا ادا شك دحت عحتضدق ل اجمدا لديت ويد يفحتان شيادا ع دى ال دكان
من األغ باق مع احرمال ييابة عده اكرتايفام مبخر ف مظااحت ت الكحتاااق.
 -46ومددع شن صسددا يت الكحتاااددق ت ت ددفحت ك اددا عددن اصتكدداب جدحتا م فاد لدددافع الكحتاااددق فد ن
ت ادحتا م ما دس من بون حالق م بقق من ونم الف ا اة رادفق وطزئ الملالع اإلط داين
عنا ددا وح دوابس الرح دحتيض ع ددى الكحتااا ددق ال ددك ي ددلياا الرحا ددز ال دديين شو الان ددحتي .و ا ددق ا ددي
الب دان الك مع البااطا عن ادحتا م اةحتتكبدق لددافع الكحتااادق وعدن شسدباهبا وضدحايااا مبدا دكدن
ننائ ال ااسا من ي قايق الف ا ال كاطاق اةاحتضق ل خملحت.
 -47ويف عدداه  4103سددجيت لحتطددامجمل اإللد ه اةوحددد عددن اددحتا م الرددالع ةكرددب الرحقاقدا
ات د ددابي لالوتي د ددا اةرح د دددة ح د دوايل  6 111ح د ددابس م د ددن ح د دوابس اد د دحتا م اةحتتكب د ددق ل د دددافع
الكحتااا ددق 2185 :يف اةا ددق ا بواف ددع عن دحتيق ( 66يف اةا ددق ض ددد ال ددوب  40يف اةا ددق ض ددد
الباض  5يف اةا ق ضد اآلساويي  2يف اةا ق ضد اندوب شمحتيكدا شو سدكان شتسدكا األند اي)
و 07يف اةا ق لدافع الرحاز الديين ( 57يف اةا ق مااب ل داماق  02يف اةا دق ماداب لعسد ه 6
يف اةا ق مااب ل كايفولاكاق) و 0080يف اةا ق لدافع الرحادز اإليفدين ( 53يف اةا دق ادز ضدد وي
األنول اإلسباطاق شو ال تاناق)(.)3
 -41ويف شوصولددا شجددحت وكالددق احلقددوق األساسدداق يف عدداه  4111بصاسددق اسرق ددا اق لددحتبوب
مددن  43 511م ددرجاب مددن األ اددا اإليفناددق وأاعددا اةادداجحتين لرقاددام عدددب مددن و ددع مددنام
ضحاق تعرداءا شو هتديددا شو مادايقا ملدية ا بوافدع يُارقدد ش دا عن دحتيق .و د
ت د الدصاس ددق إىل شن م ددا ل ددي  06و 34يف اةا ددق م ددن الحتوم ددا وم ددا ل ددي  07و 34يف اةا ددق م ددن
األملخاص وي األنول األفحتيقاق شل وا عن و وعام ضحاق ل رمااز الان دحتي .و د بصاسدق
اسرق ا اق ش حتى لحتبوب  5 711م رجاب يف ت ع من الددول األعاداء يف ات داب األوصوىل إىل
شن ما ي ديت إىل يف دث الاادوب دد تادحتد تعردداء لفظدي شو عندف لددين لددافع ماداباة ال داماق(.)2
وتارد اةقددحتصة املانددق شن الاديددد مددن احلدوابس كددن منااددا لالر دددي اة ددم يف الو د اةناسددب
لحتسا يت الكحتاااق لملحتق مناا ي مت ايت األ اا وإبماجاا يف منالحت الروانيت الاابيق.
 -47وت خي و شي ل د شو جمرمع من الكحتاااق وعدابة مدا يكدون اةنرمدون إىل األ ادا القومادق
واإليفناق والديناق وال ويق ام اة رادفون مناا .ولكن ما اي شسباب ت الكحتاااق وكادف ترملدوص
مددن فكددحتة شو وجاددق طظددحت إىل الرفةددي يف جمرمددع لاسددحته شو شن ت ددفحت عددن شعمددال عنددف إن اددلا
س ال جواحتي ولب شن طملوص إجالرنا إ ا شصبطا شن طواج الكحتاااق لكيت شملكاةا ع ى كو فاال.
__________

()3
()2
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 -31إن الكحتاااق عابة ما يةك اا وي لياا ويبقااا ويوجاادا شفدحتاب لاادنام شو أاعدا مااندق
ضددد شفدحتاب وأاعددا ش ددحتى ر فددق عددن األغ باددق ال ددا دة يف اإليفناددق شو ال ددق شو الدددين وك ديا مددا
يكدون لد ألسدباب سااسداق شو طظدحتا لرماادز صاسدط طدال شمدده .و كدن لحتسدا يت الكحتااادق شن دد
شصض ددا ددبق ا مة دداكيت اجرماعا ددق شو ا ر ددابيق شو سااس دداق شوس ددع طملا ددا شو اطق دداما يف
اجملرمع .وغالبا ما تكمن األسباب ادلصيق ل كحتاااق يف ا ر فا إيفناق شو بيناق نحتفق.
 -30وعددابة مددا تنبددع الكحتاااددق مددن عاددوب جمرمااددق شوسددع طملا ددا مددن لاناددا اطاددداه إمكاطاددق
احل دول ع دى اةدواصب شو عدده الادالدق يف توفياددا والرحادز ال ااسدي والف دداب وشوجد الددنق يف
احلك ددم الحتمل دداد واد ددامع ووج ددوب ا ددز وحمال دداة لة ددكيت حقاق ددي شو مر ددوص ل ددبب اإليفنا ددا شو
األبيددان ممددا يزيددد مددن اطاددداه ال قددق والةددكوك وال اددب .ومددن اة ددرنرجمل شط د عندددما ي ددوب احلكددم
ادامع واة اواة وحقوق اإلط دان وعنددما تادع اجملرمادا يفقرادا يف ااباهتدا ادد ددصا ش ديت مدن
الر دئ يف اجملرمع ومن الةواغيت لةان حقوق األ اا .
 -34ولب شن تكون احلكوما واجملرمع اةدين واجملرمع الدويل يف حالق يقظق لر قي إملاصا
اإلط ددلاص اةرا ق ددق لالكحتااا ددق والان ددف يف و د د شلك ددحت لك ددي :عن دددما تُ ف ددك شوىل ك م ددا مل دداب
الكحتاااددق شو عندددما تبدددش وسددا اإلع د ه يف الددرتويجمل لر ددوصا منملاددق س د باق شو مبجددحتب حدددوس
جددو مددن عددده اتصتاددا والاددداوة عندددما تُامدديت األ اددا حقاددا يف مماصسددق ملدداا حتاا الديناددق حبحتيددق
واطفر ددا شو ت ددرخده ل را ددا شو ت ك ددد ع ددى حقا ددا يف شن يك ددون ة ددا ن ددو م ددموئ يف احلا دداة
ال ااساق والقحتاصا الك ت يفحت ع ااا.
 -33وت تدزال الاديددد مددن الدددول تفرقددحت إىل دواطي حم اددق ةكافحددق الرمااددز و ملدداب الكحتاااددق.
وحىت مع وجوباا غالبا ما ير م تنفال القداطون لالاداف وتقديت القادايا اةاحتوضدق ع دى احملداكم.
ول ددب ع ددى ال دددول شت تف ددرتد ل ددحتعق وس دداولق شن األ ا ددا تة دداحت لاألم ددان ل ددبب الدس دداتي
والق دواطي الددك تددنظم حقددوق األ اددا ع ددى الددوصق .فمددن الاددحتوصي شن ددد الدددول سددب لفاددم
مةاعحت وملواغيت األ اا وشن يوجدد مدا ي دزه مدن اتارمداه اة س دي لقادايا األ ادا واةا دا
والام اا الرةاوصيق.
 -32وتقده اله الدصاسق اةواضاااق عحتضا عاما عن بوص وسا اإلعد ه فامدا يرا دع بملداب
الكحتاااق والرححتيض ع ى الكحتاااق والانف .وتةي إىل بوص اةاايي والام ادا الدولادق فامدا خيد
حظددحت الدددعوة إىل الكحتاااددق القوماددق شو الان دحتيق شو الديناددق الددك تةددكيت حتياددا ع ددى الرمااددز شو
الاد ددداء شو الاند ددف .وسد ددررناول الرحد ددديا الحت ا د دداق يف مكافحد ددق ملد دداب الكحتاااد ددق يف وسد ددا
اإلع د د ه .وس دداجحتي ا دديت ر ددف الر دددالي واةماصس ددا ادا دددة ال ددك ك ددن شن تنف ددلاا ال دددول
والانانحت الفاع ق يف اجملرمع اةدين.
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باء -أمثلة
 -35اندداك منددا م عديدددة تاصخياددق وماانددحتة عددن كافاددق اسددرخداه وسددا اإلع د ه كوسددا ق
إلعااص األ اا ل وصة م ا ق ومنملاق ول رححتيض ع دى الاندف مباملدحتة يف شملدد احلدات تملحتفدا.
فقددد اسددرخده النظدداه النددايي وسددا اإلع د ه يف ق ددق بعا اددق ك د ى ضددد الااددوب والحتومددا وملدداوب
ياوه واة اي وغيام .وساملحت وياصة ل دعايق ع ى وسا اإلع ه حاث ماصسد الحت الدق ع دى
الكرددب واة د لفي لقمددع وجاددا النظددحت اةااصضددق ولرازيددز اإليديولوجاددق الناييددق اةرم ددق يف الرفددوق
الان ددحتي ومادداباة ال دداماق .ومت ت ددويحت الااددوب م دحتاصا ع ددى ش ددم ال ددبب يف اةةدداكيت اتجرماعاددق
وطددزئ اململدداب الادداه الملددالع اإلط دداين عددنام .وُردديت يف احملحت ددق الناييددق حدوايل سدرق م يددي ياددوبي
وكلل منرمون إىل الحتوما وآ حتون.
 -36و ل اإللابة ادماعاق يف صواطدا عاه  0772اضمل ا وسا اإلع ه لدوص ص ا ي
يف بع ددم الكحتااا ددق اإليفنا ددق والان ددف والرحد دحتيض ع اام ددا ض ددد ال ددكان م ددن الروت ددي وم ددن اةوت ددو
اةاردددلي .فقددد ل د نددحافق كدداط وصا الكحتاااددق ضددد الروت ددي حاددث طةددحت مقددات وصسددوما
كاصيكاتوصيددق اددوجم فااددا الروت ددي .وون د احململددا اإل اعاددق إىل أاددوص شوسددع حاددث ام د
لدوص شساسي يف طقيت الدعايق اةر مق لالكحتاااق والرححتيض ع ى الانف .و اه صابيو صواطدا وحمملدق
اإل اع ددق والر فزي ددون ل ددر ل األل ددف ( )RTMLل ددالرححتيض ع ددى اة ددلالح وتة ددجاااا وتوجااا ددا.
وشملدداص صسددا يت الكحتاااددق اةلاعددق د ل اإللددابة ادماعاددق إىل الروت ددي ل "ال حتانددي" وشندددص
تا اما لقر ام .وُريت ما يقحتب من م اون ملخ .
 -37ويف ع دحت مددا لاددد احلددابي عةددحت مدن شي ول/سددبرم تاددحتد اإلسد ه واة د مون ل ونددم
والاددداء يف وسددا اإلع د ه ال حتلاددق .وصلمل د لاددض ت د الوسددا اإلس د ه لاإلصادداب ممددا ياددد
حمحتكددا ص ا دداا لاددوبة عاددوص كحتاااددق اإلس د ه حددول الاددا وفقددا ل مقددحتص املدداص اةاددين لاألملددكال
اةااند د ددحتة ل ان د د دحتيق والرماا د د ددز الان د د ددحتي وُك د د ددحته األجاط د د ددب وم د د ددا ير د د دديت ل د د ددلل م د د ددن تا د د ددب
( .)E/CN.4/2006/17وع دى الدحتغم مددن اداه الاديددد مدن منظمددا اجملرمدع اةدددين ل لقداء ملالددا
باعم د ددق ل م د د د مي لا د ددد اجم د ددا  00شي ول/س د ددبرم اس د ددر اةنظم د ددا اةرملحتف د ددق اةاابي د ددق
ل م د مي وسددا اإلع د ه لنةددحت صسددا يت املددوخل وال اددب .وشملدداص املبددية اة ددرق ق ال ددالقق
اةاناق لقاايا األ اا يف شحد الرقاصيحت ( )A/HRC/13/23/Add.2إىل شن شفحتاب اجملرماا اة مق
والاحتلاددق يف كندددا كددحتوا شن الر ددوصا النمملاددق ال د باق تاددزي منددل شي ول/سددبرم  4110مبددا يف
ل يف وسا اإلع ه مما يفبملام عن اةةاصكق يف النقاش الااه شو إيفاصة ملواغ ام.
 -31وتةدداع شوج د الرا ددب والر ددوصا النمملاددق الحتاسددخق ضددد الحتومددا ال دلين غالبددا مددا تاددد
جمرماعرام احمل اق ادفا ل خملاب اةاي اة ي ل ادداء .ويف عداه  4103شيفداص اداق فرداة ملدقحتاء
ُع حت ع ااا مقامق يف م روطنق ل حتوما لالاوطدان موجدق مدن الرقداصيحت اةنااادق ل حتومدا ومدن اتهتامدا
لددا م ا رملفواددا .وشيفدداص ت د اةدزاعم ابعدداءا إضددافاق مددن ل دددان ش ددحتى .ويفبد لاددد لد شن
اتهتامددا ت شسددا ةددا مددن ال ددحق فقددد شُط قد فاد بدديت إجدحتاء قاددع ملدداميت واسددرند إىل
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الر ملاددق اإلع ماددق اة ددية .وبع د اةقددحتصة املانددق( )5وسددا اإلع د ه واةددلياي إىل عددده إط د ق
الراماما لةان افرتاد حتمي الحتوما وحلص من شن ملداب الكحتااادق سدا ي اةزيدد مدن الوندم
ليت والانف ضد الحتوما.
 -37ويف أاوصيق شفحتيقاا الوسملى شنبح من اةاحتوخل شن ملاب الكحتااادق يادمل ع لددوص يف
إيفاصة وت ليق الانف وونف م ولو األمم اةرحدة لاط طليحت اطرااكا ملية حلقدوق اإلط دان
مبددا يف لد احرمددال اإللددابة ادماعاددق( .)6ويف آ اص/مدداص  4102طبد م رةدداص األمددم اةرحدددة
املدداص اةاددين لاإللددابة ادماعاددق وسددا اإلع د ه إىل شن اة د مي "م ددرادفون لةددكيت مرامددد
ومناجي من بيت ما اةاا شطك  -لاتكا" يف اجما شُملي إلااا ع ى ش ا "عم اا تملاي".
وشملدداص إىل تقدداصيحت عددن ملدداب الكحتاااددق مددن بدديت ما اةدداا شطددك  -لاتكددا (أاعددا م دداحاق
م حق) يف وسا اإلع ه الاامق اللي ي ف اة مي لدا م "لملداط عفندق" والر يدحت الا دين
ألعمال ت اةا اةاا .
 -21ويف  4متوي/يولا د  4102بع د اةقددحتصة املانددق سددحتي تطكددا إىل و ددف مددا يوج د مددن
كحتاااق وعنف لدوافع عن حتيق وبيناق إىل الملا فري اة مق واة احاق من بيت ادماعدا البو يدق
ا اآلصاء اةرملحتفد ددق وإىل تقد دددمي ادند دداة إىل القاد دداء( .)7و د ددد عد ددزي لااطد ددا ر فد ددق مد ددن آصاء
اةرملحتفي حاث تدعو إىل ال اابة الان دحتيق ل بدو يي ال دناات وتدزعم شن متايفاديت لدو ا يدرم اددماا
لادحتافا من بيت األ اا الديناق شو شن اة احاي اإلاا اي ل ون الادافاء مدن الندا ع دى
الرحددول إىل بيددنام .وتفاددد الرقدداصيحت لددان اددله البااطددا ددد سددامه يف مددا يزيددد عددن  351اعرددداء
عنافا ضد اة مي وما يحتلو ع ى  051اعرداء ع ى اة احاي يف الاامي اةاضاي.
 -20وتاددد وسددا الرواندديت اتجرمدداعي شصضددا ددبق ل جماعددا اةرملحتفددق واإلصاالاددق لبددث
صسا يت الكحتاااق .فرنظام الدولق اإلس ماق يف الاحتاق والةاه ي رخده منالحت ع ى ملبكق اإلطرتط
م ددن لانا ددا ت ددويرت وفا ددبوك وإط ددر حتاه ويوتا ددوب م ددن شج دديت ع ددحتد م ددرجدا شعمالد د وك ددلل
ل رواندديت مددع اةدداكي واجملندددين احملرم ددي ويةددميت ل د وضددع مقدداطع الفاددديو وصسددوه م ددممق
لاحلاسددوب .وونددف مفددود األمددم اةرحدددة ال ددامي حلقددوق اإلط ددان ادداه اددلا الرنظددام ل سدداءة
اس ددرامال وس ددا الروان دديت اتجرم دداعي لاعرب دداصه "طر ددام يوام فاس ددد و ات دديت لة ددكيت جدي ددد م ددن
الادماق مع الا حت الحت مي"(.)1
 -24و ددد اس ددرُخدم شيا ددا منر ددديا وس ددا الروان دديت اتجرم دداعي لنة ددحت حمر ددوى مل دداب
الكحتاااق ضد ف ا ما مما غلى الروتحتا الملا فاق وشبى يف لاض األحادان إىل ندداما عنافدق

__________

()5
()6
()7
()1
GE.15-00030

اطظحت.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13915& :
اطظد د د د د ددحتwww.unmultimedia.org/radio/english/2014/03/hate-speech-in-the-central-african-republic- :
.may-be-precursor-to-genocide/
اطظحت.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14812&LangID=E :
اطظحت.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15173&LangID=E :
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لددي الملوا ددف .وعقددب يي دداصة ملحتي ددق يف متوي/يولا د  4102شعحتل د اةق ددحتصة املانددق اةانا ددق حبال ددق
حقوق اإلط ان يف ماامناص عن قاا إياء تفةي اةا وما اةا ق و ملاب الكحتاااق والرححتيض
ع د ددى الان د ددف والرماا د ددز والا د ددداء يف وس د ددا اإلعد د د ه واإلطرتطد د د وت س د دداما ض د ددد اجملرما د ددا
اة مق(.)7

جيم -اإلطار القانوني الدولي
 -23يددن إع د ن حقددوق األملددخاص اةنرمددي إىل ش اددا وماددق شو إيفناددق وإىل ش اددا بيناددق
ول ويددق ع ددى مددا ي ددي" :ع ددى الدددول شن تقددوه كدديت يف إ اماددا حبمايددق وجددوب األ اددا واويراددا
القوماق شو اإليفناق واويراا ال قافاق والديناق وال ويق ولراا ق الظحتوخل الكفا ق لرازيز اله اةويق"
ويقاددي لددان تارمددد الدددول الردددالي الرة دحتيااق والردددالي األ ددحتى اة مددق لرحقاددع ت د ال ايددا
(اة ددابة  .)0وية دددب اإلع د ن ك ددلل ع ددى شن األمل ددخاص اةنرم ددي إىل األ ا ددا ة ددم "احل ددع يف
الرمرع ل قافرام املانق وإع ن ومماصسق بينام املاص واسرخداه ل رام املانق سحتا وع طاق
()01
و ل د حبحتيددق وبون تددد يت شو شي ملددكيت مددن شملددكال الرمااز"(اةددابة  .)0-4وتةددجع ملددحتو
اإلعد ن الدددول ع ددى شن تارمددد القدواطي الددك مددي مددن األفاددال شو الرحدحتيض ع ددى األفاددال الددك
هتدب مابيا وجوب جمموعا شو اوياهتا.
 -22وتددن اتفا اددق منددع جحت ددق اإللددابة ادماعاددق واةاا بددق ع ااددا ع ددى كو ددا جحت ددق بولاددق مبددا
يقراددي وجددوب م د ولاق وطناددق وبولاددق ع ددى األملددخاص والدددول .ووفقددا ل مددابة  3مددن اتتفا اددق
ياا دب ع ددى األفاددال الرالادق( :ش) اإللددابة ادماعاددق (ب) الرددامحت ع دى اصتكدداب اإللددابة ادماعاددق
(م) الرحد دحتيض اةبامل ددحت والا ددين ع ددى اصتك دداب اإلل ددابة ادماعا ددق (ب) حماول ددق اصتك دداب اإلل ددابة
ادماعاق (اد) اتملرتاك يف اإللابة ادماعاق.
 -25وحيظحت الااد الدويل املاص لاحلقوق اةدطاق وال ااساق "شيق بعايق ل ححتب" وكلل "شيق
بع ددوة إىل الكحتااا ددق القوما ددق شو الان د دحتيق شو الدينا ددق تة ددكيت حتيا ددا ع ددى الرماا ددز شو الا ددداوة شو
الانف" (اةابة .)41
 -26وت زه اتتفا اق الدولاق ل قااء ع دى أادع شملدكال الرماادز الان دحتي الددول لدان تةدجب
"أاددع الدددعايا والرنظامددا القا مددق ع ددى األفكدداص شو النظحتيددا القا ددق لرفددوق شي عددحتق شو شيددق
أاعددق مددن شي لددون شو شندديت إيفددين واحددد شو الددك دداول ت يددحت شو تازيددز شي ملددكيت مددن شملددكال
الكحتاااددق الان دحتيق والرمااددز الان ددحتي وترااددد لااددا الردددالي الفوصيددق اإللالاددق ال يمددق الحتاماددق إىل
القااء ع ى كيت حتيض ع ى الا الرمااز وكيت عميت من شعمال " (اةدابة  .)2وفاد عدن لد
اندداك يفد س حددات تةددكيت جدحتا م ياا ددب ع ااددا القدداطون( :ش) كدديت طةددحت لبفكدداص القا مددق ع ددى
__________

( )7اطظحت.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14910&LangID=E :
( )01اطظحت.www2.ohchr.org/english/issues/minorities/group/11session.htm :
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الرفوق الان حتي شو الكحتاااق الان حتيق وكيت حتيض ع دى الرماادز الان دحتي وكديت عمديت مدن شعمدال
الانف شو حتيض ع دى ادله األعمدال يحتتكدب ضدد شي عدحتق شو شيدق أاعدق مدن شي لدون شو شنديت
إيف ددين آ ددحت وك ددلل ك دديت م دداعدة ل نة دداطا الان د دحتيق مب ددا يف لد د متوي ا ددا (ب) اةنظم ددا
والنة دداطا الدعا ا ددق اةنظم ددق وس ددا حت النة دداطا الدعا ا ددق األ ددحتى ال ددك تق ددوه لرازي ددز الرماا ددز
والرحد دحتيض ع اد د  -ال ددك ل ددب إع ددا غ ددي اطوطا ددق وحمظ ددوصة  -واتملد درتاك يف ا ددله اةنظم ددا
والنة دداطا (م) تازيد ددز الرمااد ددز الان د ددحتي شو الرح د دحتيض ع ا د د مد ددن بد دديت ال د د ملا الاامد ددق شو
اة س ا الاامق الوطناق شو احمل اق.
 -27ويف توندداراا الاامددق ص ددم  )4103(35عددن مكافحددق ملدداب الرحدحتيض ع ددى الكحتاااددق
الان دحتيق ت كددد دنددق القادداء ع ددى الرمااددز الان دحتي ع ددى شمددوص مددن لاناددا بوص ملدداب الرحدحتيض
ع ددى الكحتاااددق الان دحتيق يف الام اددا اة بيددق إىل اتطرااكددا ادماعاددق حلقددوق اإلط ددان واإللددابة
ادماعادق ويف حدات الندزائ .وتةدي إىل شن ادلا اململدداب كدن شن ينبدع مددن شفدحتاب شو أاعددا
و ك ددن طة ددحته مل ددفويا شو مملبوع ددا شو م ددن د د ل وس ددا اإلع د ه اإللكرتوطا ددق (اإلطرتطد د وموا ددع
الروانيت اتجرماعي) وكلل من ل شملكال الرابي غي الةفويق (إلداء الحتموي وال وص وشطوائ
ال د وك الان دحتيق يف الرجماددا الاامددق) .وتةدددب ع ددى شن ت ددرند طحتيقددق تقدددمي وسددا اإلع د ه
ل مجموعددا اإليفناددق وجمموعددا الةدداوب األن د اق وغياددا مددن اجملموعددا إىل مبدداب اتح درتاه
والنزااق و نب القوالب النمملاق .وتاع توناا حمدبة من لانادا اعرمداب الرةدحتياا اةناسدبق مبدا
يرمامل ددى واةا ددايي الدولا ددق ووض ددع م دددوطا لب ا ددا اةانا ددق و د دواطي ل ددحافق وتة ددجاع
تادبيق وسا اإلع ه وتا ي إمكاطاق ونول األ اا إىل وسا اإلع ه وم كاراا.
 -21إن ملق عميت الحتلارب لةان حظحت الدعوة إىل الكحتاااق القومادق شو الاحت ادق شو الدينادق الدك
تةكيت حتياا ع ى الرمااز شو الادداء شو الاندف( )00مت ديت إطداصا ملدام ة داعدة الددول يف تنفادل
الرزاماهتا مبكافحق الرححتيض ع ى الكحتاااق .وادي تادم تونداا وتوجاادا حمددبة لةدان قادع
الر د دواين لد ددي ححتيد ددق الرابد ددي اةكحتسد ددق يف اةد ددابة  07م ددن الااد ددد الد دددويل املد دداص لد دداحلقوق اةدطاد ددق
وال ااساق وشوج احلظحت الواصبة يف اةابة  41و ل من ل ا رباص احلد اة مو ي النقارب
ال د د ألمل ددكال اململ دداب احملظ ددوصة مبوج ددب الق دداطون ادن ددا ي .وم ددن ل ددي الانان ددحت الحت ا دداق ال ددك
تملحتحاددا اململددق ةنددع الرح دحتيض ع ددى الكحتاااددق تدداد اة د ولاق ادماعاددق ل دددول ووسددا اإلع د ه
واجملرمع واحلاجق إىل تازيز الوعي اتجرماعي والر امح واتحرتاه اةربابل واحلواص لي ال قافا .
 -27وت يرامن اةا اق األفحتيقي حلقدوق اإلط دان والةداوب شحكامدا تةدي ديددا إىل حظدحت
الرححتيض ع ى الكحتاااق القوماق شو الان دحتيق شو الدينادق .ولكدن اةا داق يدن ع دى شن" :الةداوب
ك اا سواساق وترمرع لنف الكحتامق وةا طف احلقدوق ولدا انداك مدا يد ص سداملحتة ملداب ع دى
ملاب آ دحت" (اةدابة  )07وشطد "يقدع ع دى عداتع كديت ملدخ واجدب احدرتاه ومحتاعداة ش حتاطد بون
شي متاا د ددز واتحرف د دداس لا د ددا ت د ددمح لاتصتق د دداء ل د دداتحرتاه والر د ددامح اةرب د ددابلي ون د ددااطراما

__________

( )00اطظحت.www.ohchr.org/documents/issues/opinion/seminarrabat/rabat_draft_outcome.pdf :
GE.15-00030
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وتازيزمها" (اةابة  .)41وتن اتتفا ادق األمحتيكادق حلقدوق اإلط دان ع دى شن" :شيدق بعايدق ل حدحتب
وشي ددق بع ددوة إىل الكحتااا ددق القوما ددق شو الان دحتيق شو الدينا ددق تة ددكيت حتيا ددا ع ددى الان ددف اةخ ددالف
ل قاطون شو ع ى شي عميت مةال آ حت ضد شي ملخ شو جمموعق ألي سبب كان مبدا يف لد
األسباب اةرا قق لالاحتق شو ال ون شو الدين شو ال ق شو األنيت القومي تار جحتا م ياا ب ع ااا
القاطون" (اةابة .)5-03
 -51ويف تونددااهتا وس دوالقاا القاددا اق لةددان اتتفا اددق األوصولاددق حلقددوق اإلط ددان حدددب
احملكمددق األوصولاددق حلقددوق اإلط ددان عدددبا مددن شملددكال الرابددي الددك تارد م ددا ق و الفددق ل تفا اددق
واددي تةددميت الان دحتيق وكددحته األجاطددب ومادداباة ال دداماق والقوماددق الادواطاددق والرمااددز ضددد األ اددا
واةااجحتين( .)04ومتاز احملكمق لي الرححتيض احلقاقي واداب ع ى الرملحتخل وحع األفدحتاب (مبدن فداام
ال دحفاون وال ااسدداون) يف الرابدي عددن آصا ادم حبحتيددق ويف "تكدديحت شو نددده شو إيعدام" اآل دحتين.
ومددن لددي اةاددايي األ ددحتى ا ال د ق اتفا اددق جم د شوصولددا لةددان ج دحتا م احلاسددوب ولحتوتوكوةددا
اإلضايف والقدحتاص اإلطداصي  2008/913/JHAال دابص عدن اجمل د لةدان مكافحدق شملدكال وتابديا
ماانق من الان حتيق وكحته األجاطب من ل القاطون ادنا ي.

رابعا -العوام للل المؤدي للة إل للى خط للاب الكراهي للة والتحل لريض علي للا ف للي وس للائط
اإلعالم
ُ -50ونددف ملدداب الكحتاااددق ع ددى شط د "احملنددق املانددق لاأل اددا والةدداوب األن د اق"(.)03
ولبس ددف فد د ن مل دداب الكحتااا ددق والرحد دحتيض ع اا ددا يرزاي دددان يف الادي ددد م ددن الب دددان عد د ك دديت
القدداصا وك ديا مددا تنرقدديت صسددا يت الكحتاااددق اددله مددن د ل وسددا اإلعد ه الرق اديددق واإلطرتطد .
واناك عدب من الاواميت اة امهق يف كون األ اا ادفا ململاب الكحتاااق يف وسا اإلع ه.

ألف -غياب التشريعات أو عدم وضوح ا بشأن التحريض على الكراهية
 -54ت يوجد تاحتيف مقبول عاةاا ل " ملاب الكحتااادق" .فدالرابي يةدميت جمموعدق مرنوعدق مدن
صسا يت الكحتاااق ترتاو لي اة حظا والرا اقا اة ا ق واتيبصا اق واةاانق والرنماملاق ال باق
و ملاب الرخويف واتسرفزاي احملحتد ع ى الانف ضد شفحتاب لاانام شو أاعا ماانق .وعموما
ت ياد غي اطوين سوى شفظدع شملدكال ملداب الكحتااادق وادي الدك تةدكيت حتيادا ع دى الرماادز
والا ددداء والان ددف .ول ددب فا ددم النم ددا م ال قافا ددق ومحتاعاهت ددا عن ددد دي ددد م ددا إ ا كاطد د تا اق ددا

__________

( )04جم د شوصولددا الروندداق ص ددم ) R 97 (20ل جنددق الوياصيددق إىل الدددول األعادداء عددن " ملدداب الكحتاااددق" اةارمدددة
يف  31تةحتين األول/شكرولحت  0777يف اجرمائ طواب الويصاء ص م .617
(Susan Benesch, “Defining and diminishing hate speech”, in Freedom from hate, State of the )03
World’s Minorities and Indigenous Peoples 2014, Peter Grant, ed. (London, Minority Rights

).Group International, July 2014
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شو نوص ماانق تةكيت ملاب كحتاااق شو حتياا شو تةايا وترمرع الدول هبام من الرقدديحت يف
وضددع ت د احلدددوب .ولكددن لددب قاددع ت دواين ت ير ددبب بون بائ يف احلددد مددن حقددوق األف دحتاب
وت يف تاحتياام ل خملحت.
 -53إن النقدداش لةددان ديددد مددا يةددكيت ملدداب كحتاااددق يملددحت مااد ق مركددحتصة إياء احلددع يف
الرابددي وحدددوبه .ف دداظيت مددن الاددحتوصي قايددق احلددع يف الرابددي ويف الو د طف د ضددمان حقددوق
اآل حتين والنظاه الااه ليت واألمن الوطين يف لاض احلات  .ومع ل وكما ملدب اةقدحتص املداص
اةا ددين لرازي ددز وقاي ددق احل ددع يف ححتي ددق الد دحتشي والراب ددي فد د ن احل ددع يف ححتي ددق الد دحتشي والراب ددي وحظ ددحت
الرحدحتيض ع ددى الكحتاااددق لا ددا مرااصضددي إط ددا لدديت "ياددزي شحدددمها اآل ددحت" حاددث إن النقدداش
الا ين لبفكاص واحلواص لي األبيان ولي ال قافا كن شن ناا الكحتاااق والرا ب(.)02
 -52ومن شجيت وضع تةحتياا وتدالي مر قق وفاالق حلظحت الرححتيض ع دى الكحتااادق واةاا بدق
ع اد لدب عدده د ملداب الكحتااادق لدداطوائ ش دحتى مدن اململداب اةر دم لاإليفداصة شو احلقددد شو
اإلسدداءة .فح ددب مددا كددحت امل د اء( )05كددن لريفدداص اةق ددوبة شو الفا اددق ل خملدداب شن تكددون
م ملدحتا مفادددا لرمااددز الرحدحتيض ع ددى الكحتاااددق عددن غدديه مددن ف ددا ملدداب الكحتاااددق :ففددي حالددق
الرححتيض ع ى الكحتاااق ي اى اةرك م إىل إيفاصة صب فايت من ادماوص و ديدا ل ردايفي ع اد حدىت
يربددا اآلصاء اةاددحتب عناددا ن دحتاحق شو ضددمنا يف اململدداب ويكددون ل د صب فادديت ضددد الف ددق الاددحاق
سواء لالاداء شو الرمااز شو الانف.
 -55وت ددرخده دن ددق ويصاء جم د د شوصول ددا ج ددا شوسد ددع طملا ددا كم ددا ي ددي" :يُفا ددم م د ددمل ح
" ملدداب الكحتاااددق" ع ددى شط د يةددميت أاددع شملددكال الرابددي الددك تنةددحت الكحتاااددق الان دحتيق شو كددحته
األجاطب شو ماداباة ال داماق شو غدي لد مدن شملدكال الكحتااادق اةبنادق ع دى الرا دب شو دحتد
ع ااا شو تةجااا شو ت صاا و ل مبا يةميت :الرا ب اةرج د يف القوماق الادواطاق والرا ب
اإليفين والرمااز والاداوة ضد األ اا واةااجحتين واألفحتاب من شنول مااجحتة"(.)06
 -56إن عده مشول األطظمدق القاطوطادق لراحتيفدا واضدحق لةدان حمردوى وعناندحت حظدحت الددعوة
إىل الكحتاااق القوماق شو الان حتيق شو الديناق الك تةكيت حتياا ع ى الكحتاااق كدن شن يد بي إىل
سوء تملباع القاطون مبا يف ل اسرخداه الرةحتياا اةناااق ململاب الكحتاااق تضملااب و مع
األندوا اةنرقدددة شو اةااصضددق( .)07وع ددى سددبايت اة ددال كددن شن ت ددفحت " دواطي ايبصاء األبيددان"
عن إباطق احلواص والنقاش والرفكي النقدي فامدا لدي األبيدان وبا ديت كديت منادا والاديدد مدن ت د
القواطي يملبع شياا لاس وب متاادزي حادث تملدحت م درويا مربايندق مدن احلمايدق ةارقددا بينادق
__________

()02
()05
()06
()07
GE.15-00030

اطظحت.A/67/357 :
اطظحت ع ى سبايت اة ال.www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Others2011/SBenesch.doc :
جم شوصولا الروناق ص م ) R 97 (20ال ابصة عن دنق الويصاء الرليايت (اطظحت احلاملاق  04شع ه).
اطظحت.A/67/357 :
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ر فق( .)01وكما شلدحتي اةقدحتص املداص اةادين حبحتيدق الددين شو اةارقدد فد ن "اململدحت اةرم ديت يف تف دي
األحكاه القاطوطاق الك ظحت ملاب الكحتاااق لةكيت غي مناب وتملباقاا ع ى كو اطرقا ي من
جاطددب ال د ملا ي د ي شمهاددق ال ددااغق الواضددحق ووضددع ضددماطا فاالددق لاددده إسدداءة اسددرامال
القاطون"(.)07
 -57و د ُعقد س ق من اةةداوصا الدك مش د مفوضداق حقدوق اإلط دان واجملرمدع اةددين
وشكدداب اي لوضددع تاحتيددف شوضددح ل م ددمل حا الحت ا دداق الدواصبة يف الفقددحتة  4مددن اةددابة  41مددن
الااددد الدددويل املدداص لدداحلقوق اةدطاددق وال ااسدداق وشسددفحت إحدددااا عددن وضددع "مبدداب كامدددن
ح ددول ححتي ددق الراب ددي واة دداواة"( .)41وي ددن اةب دددش  04ع ددى م ددا ي ددي( :ش) إن ك م ددك "الكحتااا ددق"
و"الاددداء" تة ديان إىل مةدداعحت ويددق وغددي عق طاددق مددن اتيبصاء والاددداوة والددب ض دداه اجملموعددق
اة رادفق (ب) إن ك مق "بعوة" تاين وجوب طاق لرتويجمل الب ض ل ف دق اة درادفق ولملحتيقدق ع نادق
(م) إن ك مق " حتيض" تةي إىل ت حتحيا لةان جمموعدا ومادق شو عحت ادق شو بينادق تد بي إىل
ملحت وملا لو دوئ متاادز شو عدداء شو عندف ضدد شملدخاص ينرمدون إىل ادله اجملموعدا (ب) إن
ااه طوا ف ر فق لالرتويجمل ةويق أاعاق إلالاق ت يةكيت ملاب كحتاااق.
 -51ووضا منظمق "اةدابة  "07غدي احلكومادق ا ربداصا مدن سد طقدارب لوضدع احلدد اة دمو
اة دم لةدان تقاددام شطدوائ الرابديا الدك تةدكيت " حتياددا ع دى الكحتاااددق"( )40ويةدميت )0( :سددااق
الرابي مبا يف ل محتاعاة النزاعا القا مق با يت اجملرمع ووجوب وتاصيط الرماادز اة س دي وتداصيط
ال داما والنزاعا ع ى اةواصب واإلطاص القاطوين واةةاد اةرا ع لوسدا اإلعد ه .وفامدا خيد
ت د الوسددا يراددي النظددحت يف م ددا يت مددن بادديت الحت الددق ووجددوب ح دواجز شمدداه إطةدداء م س ددا
وسا اإلع ه وحدوب اسرق لاق ت الوسا شو اسرق لاق ال دحفاي والقادوب الواسداق النملداق
وغ ددي الواض ددحق ع ددى احملر ددوى اةق ددحتص طة ددحته شو إ اعرد د وال دددلايت ع ددى اإلجح دداخل يف تملبا ددع القا ددوب
وغااب اطرقاب احلكومق شو النقاش ال ااسداد اةرندوئ يف وسدا اإلعد ه وإمكاطادق وندول ادمادوص
إىل طا فق لدي ق ي ية اتط ئ من اآلصاء واململب ( )4اةرك م مبا يةميت محتاعداة من دب الحتمسدي
وم روى س ملر شو تايفيه ع ى ادماوص وما إ ا كدان الر دحتيح دد شبىل لد الةدخ ل دفر الحتمسادق.
فال ااساون واة ولون الاموماون شو األملخاص وو اةحتكز اةمايفيت يرادي إي هادم اارمامدا اندا
( )3طاددق اةددرك م لددالرححتيض ع ددى الكحتاااددق ولددا جمددحتب اتسددراراص شو اإلمهددال ( )2حمرددوى الرابددي
__________

()01
()07

()41
()40
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ملق عميت الحتلارب لةان حظحت الدعوة إىل الكحتاااق القوماق شو الاحت اق شو الديناق اةابة ( 07اطظحت احلاملاق  00شع ه).
تقحتيددحت مةددرتك مددن اإلج دحتاءا املانددق إىل ح قددق عمدديت امل د اء لادداه  4100الددك طظمراددا اةفوضدداق ال دداماق حلقددوق
اإلط ددان لةددان حظددحت الرحدحتيض ع ددى الكحتاااددق القوماددق شو الان دحتيق شو الديناددق يف شوصولددا اةاقددوبة يف فاانددا يددومي 7
و 01ملد د د ددبارب/ف ايحت  .4100مرد د د ددا ع د د د ددى اةو د د د ددع الرد د د ددايلwww.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ :
.ICCPR/Vienna/CRP3Joint_SRSubmissionfor_Viennapdf
اطظ د د د د ددحتwww.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression- :
.and-equality.pdf
.Article 19, “Prohibiting incitement to discrimination, hostility or violence”, Policy Brief 2012, pp.27–40
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مبددا يةددميت مددا ادديت وادماددوص اة ددرادخل والاددحايا اة ددرادفي احملرم ددي وةجددق اململدداب وملددك
( )5مدى الرابي و وت مبا يةميت وسا ق النةدحت (ندحافق وسدا مساادق ل دحتيق شعمدال فنادق إىل
غي ل ) ( )6احرمال حدوس الاحتص وما إ ا كان وملاكا.
 -57وكما شلحتي اةقدحتص املداص اةادين لرازيدز وقايدق احلدع يف ححتيدق الدحتشي والرابدي ()A/66/290
ف د ن مددن الاددحتوصي الرمااددز لددي الرابددي غددي القدداطوين اةفددرتد مددن الدددول حظددحته مبوجددب القدداطون
الدددويل والرابددي الددلي ياددد ضدداصا شو م ددا ا شو محتفوضددا شو غددي محتغددوب فاد ولكددن الدددول لا د
مملالبق حبظحته شو حت  .ومن اةام الرمااز لي يف يفق شطوائ من الرابيا ( :ش) الرابي اللي يةدكيت
جحت ق مبوجب القاطون الدويل و كن حماكمق ا جنا اا (ب) الرابدي الدلي ت يقدع د طا دق
عقولددق جنا اددق ولكند ددد يد ص فددحتد اددد و حتيد بعددوى مدطاددق (م) الرابددي الددلي ت يد بي إىل
فددحتد عقولددا جنا اددق شو مدطاددق لكن د ي ددي مددع ل د مل دواغيت ع ددى نددااد الر ددامح والكااسددق
واحرتاه اآل دحتين .و كدن ل وندف ال د يب شو النمملدي لب ادا شن يدد يت يف إطداص شي مدن ت د
الف ا ال س.
 -61وتددحتى اةقددحتصة املانددق شط د ع ددى الددحتغم مددن إي د ء اارمدداه كبددي ألوج د الر دددي القاطوطاددق
ململ دداب الكحتااا ددق وا ددو شم ددحت سد د ام يرا ددي تكد دحتي دددص ممايف دديت م ددن اتارم دداه والنق دداش ألوجد د
الر دددي اتجرماعاددق وغددي اةرا قددق لالقدداطون .وشعحتلد عددن إعجاهبددا لاةبددابصا اجملرمااددق الددك دداه
مددن ةددا مواطنددون عددابيون مبواجاددق ادماعددا احملحتكددق ل كحتاااددق وو فاددا( )44وال ددبيت البدي ددق
وامل ق الك اسرُحديف من شجيت الر دي ململاب الكحتاااق.

 -60وع ددى ال ددحتغم م ددن شن ع دددة بس دداتي و د دواطي تةد دحتيااق ت ددنظم الر دددي ل رحد دحتيض ع ددى
الكحتاااق ف ن اةماصسق من طاحاق ال والع القاا اق الوطناق ار ف ا ر فا كبيا .ففي اجملرمادا
األفحتيقاددق عددق عوامدديت م ددامهق يف ا فدداد م ددرويا اة حقددق القاددا اق ومناددا شمهاددق األسددالاب
الرق اديق لر ويق النزاعا والادب احملدوب من سبيت اتطر اخل القاا ي احلدي ق ال اصيق واطادداه
الددوعي الادداه هب ددله ال ددبيت وض دداف ال ااسددا الوطنا ددق ةنددع الرح دحتيض ع ددى الكحتااا ددق( .)43ويف
األمد دحتيكري ُاا ددل د دحتاصا ا ددا اق يف األصجنر ددي وال ايي دديت ول دديو وكن دددا وكولومبا ددا والوتي ددا
اةرحدة األمحتيكاق ولكن يرخل شي مناا يف شمحتيكا الوسملى شو منملقق البححت الكاصييب(.)42
__________

( )44اطظحت ع ى سبايت اة ال مبابصة "لا يف مدينرنا" ( )Not In Our Townيف اةو ع الرايل.www.niot.org. :
(, “Study on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred in Africa”, )43
 by Doudou Di ne, Workshop for Africa, Nairobi, 6 and 7 April 2011مرددا ع ددى اةو ددع الرددايل:
.www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Nairobi/NairobiStudyE.pdf
(, “Study on the prohibition of incitement to hatred in the Americas”, by Eduardo Bertoni, )42
 Workshop for the Americas, Santiago, 12 and 13 September 2011مرددا ع ددى اةو ددع الرددايل:
.www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Santiago/SantiagoStudy_en.pdf
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باء -التصوير السلبي/النمطي وانعدام تمثيل األقليات في وسائط اإلعالم
 -64عابة ما لحتي ت ويحت األ اا لملحتيقدق منملادق يف وسدا اإلعد ه مدن د ل تامامدا
واس دداق النمل دداق ل ددما اةر ددوصة ل ف ددق كك دديت وال ددك تك ددون سد د باق وايبصا ا ددق يف شحا ددان ك ددية.
والاددحتد اةركددحتص ل رنماملددا ال د باق اةاممددق لب اددا لاعربدداص اةنرمددي إلااددا م د جمددحتمي شو
ير ددمون لددالانف شو عددده ال قددق شو ال دددص شو عددده النظافددق شو ش ددم ب د ء ي ددلي اتفرتاضددا
واآلصاء املاط ددق وغددي الد اقددق الددك ددد ترملددوص يف ايددق اةملدداخل إىل موا ددف متاازيددق وشوج د تا ددب
صاسددخق .و ددد ت ددرادخل الر ددوصا النمملاددق شو ت ددفحت عددن ونددم جمرماددا لاسددحتاا وطددزئ الملددالع
اإلط اين عناا.
 -63واندداك طاددف واسددع مددن الرنمددا ال د يب اةرامددد شو غددي اةق ددوب لب اددا يف وسددا
اإلع د ه ي درتاو لددي الرةددديد ع ددى األندديت اإليفددين شو الددديين لةددخ م د ول عددن جحت ددق مددا شو
تك دحتاص صل د مسددا ماانددق و ملددية لف ددا ماانددق ونددوت إىل شك ددحت اتعرددداءا فركددا ضددد شف دحتاب
األ اددق مبددا ي د ي عددابة الفددحتوق اةزعومددق لددي "كددن" و"اددم" .واندداك يف لاددض احلددات دحتيض
مباملحت ع ى الانف .والا الر ويحت ال د يب دد يادزي اآلصاء الحتاسدخق يف األ ادا اإليفنادق شو الدينادق
لاعرباصاا "اآل حت" ويدمي األفكاص اةرا قق لاحلحتمان وعده اة داواة ع دى اة دروى اةاك دي حادث
ت يقده عحتضا شوسع طملا ا وشك حت ب ق ل حالق ول رحديا الك تواجااا األ اا (.)45
 -62وتكةددف الدصاسددا عددن شن سددوء م ددروى الرقدداصيحت( )46الددك تاحتضدداا وسددا اإلعد ه عددن
مسددا م دديت اإليفناددق شو الدددين ينملددوي ع ددى شمددوص مناددا الر ددناف واتسددرخداه اتطرقددا ي ل بااطددا
وتام ددام احل دوابس والرنم ددا ال د يب وس ددحتب جاط ددب واح ددد م ددن الق ددق واس ددرامال شلف دداس ماان ددق
و احلقا ع واآلصاء وغااب الراكد من الو ا ع وعده ات داق حمردوى الن دوص مدع الانداوين ومدا
يحتب من نوص شو شنوا  .وشُلقي الاوء ع ى شموص تةكيت عقبا شمداه عدحتد تقداصيحت إع مادق جاددة
غي مرا دبق ومنادا اطادداه ماحتفدق اإلع مادي لالقادايا اإليفنادق والدينادق وغاداب الرددصيب الددا ي
وسوء الوضع اةايل لوسا اإلع ه وييابة عبء الاميت و ق الو اةرا إلعداب الرقاصيحت.
 -65إن تادبيق وسا اإلع ه تار شمحتا شساساا لروفي اةا وما لةكيت م رقيت وموضوعي
حاث تاحتد آصاء ر فق .وت يةي تنوئ وسا اإلع ه إىل الرباين لاناا فح ب ليت شيادا إىل
إمكاطاق ونول األ اا إلااا ووجوب تادبيق يف وجاا النظحت هبا .وعده مت ايت األ اا لالقدص
الكددايف يف وسددا اإلع د ه ياددين غادداب نددوهتا وتايفياددا يف مواجاددق الراب ديا ال د باق .وتواج د
األ اا ديا عديدة يف إمكاطاق ونوةا لوسا اإلع ه ويف مت ا اا لر الوسا .
__________

()45
()46
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 -66وت توج ددد س ددوى إح دداءا حم دددوبة ع ددن مت ا دديت األ ا ددا يف األجا ددزة اإلع ما ددق طظد دحتا
تطاددداه البااطددا اة ددنفق .وشكددد إحدددى الدصاسددا يف اةم كددق اةرحدددة وجددوب دددص كبددي مددن
اطا ددداه الرد دواين ل ددي ال ددحفاي م ددن الب دداض وم ددن األ ا ددا اإليفنا ددق فام ددا خيد د شمن ددارب الر دددصيب
والروعا ددف والف ددحتص اةراح ددق يف وس ددا اإلعد د ه اإل باصي ددق .فال ددحفاون ال ددوب شو اآلس دداويون
ت ددون إت  185يف اةا ددق مددن الاددام ي يف ال ددحف الوطناددق و 184يف اةا ددق مددن الاددام ي يف
ال حف احمل اق .ويف مادان اإل اعق تقدص ط بق ال دحفاي ال دوب شو اآلسداويي حبدوايل  487يف
اةا ددق م ددن اا ددق الرححتي ددحت .ولانم ددا س دداعد سااس ددا تك دداف الف ددحتص ول د دحتامجمل محتا ب ددق األعم ددال
والر دددصيب املان ددق لاأل ا ددا اإليفنا ددق يف اا ددق اإل اع ددق ال يملاطا ددق فد د ن ط ددف اة ددوعفي ال ددوب
يام ون يف لحتامجمل إ اعاق وت فزيوطاق انق لال وب فق (.)47
 -67وتاددد إمكاطاددق ونددول األ اددا إىل وسددا اإلع د ه يف الاديددد مددن الب دددان حمدددوبة شو
مقادددة متامددا .فاددابة مددا يكددون اةنرمددون لب اددا ال ويددق ش دديت حظددا يف سددوق وسددا اإلع د ه.
ويةاص إىل ما ينرجمل عدن لد مدن اطادداه ل رادبيدق ال ويدق يف ت د الوسدا ل "اإلبمدام النداعم"
حاددث تكددون وسددا اإلع د ه الوحادددة اةراحددق اددي ل ددق األغ باددق ممددا ت يا د عددن احرااجددا
األ اا وتفاا هتم و ااياام.
 -61ويف توندداراا الاامددق ص ددم  )4103(35عددن مكافحددق ملدداب الرحدحتيض ع ددى الكحتااا دق
الان دحتيق شكددد دنددق القادداء ع ددى الرمااددز الان ددحتي ع ددى شمهاددق تادبيددق وسددا اإلع د ه يف
الر دددي ململ دداب الرحد دحتيض ع ددى الكحتااا ددق الان د دحتيق وشل ددحتي شن لد د ينمل ددوي ع ددى "تا ددي
إمكاطاددق ونددول األ اددا والةدداوب األن د اق وغدديام مددن اجملموعددا  ...إىل وسددا اإلع د ه
وم كاراا مبا يف ل وسا اإلع ه الك تاميت لال ا املانق هبا" (الفقحتة  .)20وياد مت اديت
األ اددا يف وسددا اإلع د ه وسددا ق شساسدداق يف تازيددز مةدداصكق األ اددا يف اجملرمددع وإبصام طدُ ُاددجمل
تادبيق .وملدب جم شوصولا ع ى الددوص األساسدي لوسدا إعد ه األ ادا يف اتضدمل ئ لددوص
الوس ددا ل ددي اجملرما ددا ويف الو د د طف د د ت ددوفي إمكاطا ددق الون ددول إىل مل ددبكا األ ا ددا وإىل
م ابص لدي ق ل ما وما .
 -67ولانم ددا ك ددن لوس ددا إعد د ه األ ا ددا شن تا ددمل ع ل دددوص ا دداه يف حف ددك ل ددق األ ا ددق
ويفقافراددا واويراددا ف د ن تايفياددا حمدددوب ل اي ددق يف قاددع الر دواين لةددان الرنمددا ال د يب والون ددم
والرجاط شو مقاومق ملاب الكحتاااق النالع من وسدا اإلعد ه الاامدق .ويحتجدع لد جز ادا إىل
شن أاوص ت الوسا او من األ اا يف ال الب وك يا ما ينظحت اجملرمع عموما ل حتسدا يت الدك
تليااا ع ى ش ا ش يت ملاطا لاةقاصطق مع وجاق النظحت اةخر فق اةلاعق ع ى وسا إع ه األغ باق.
 -71ويا ددد مت ا دديت األ ا ددا يف وس ددا اإلعد د ه الاام ددق ض ددحتوصيا م ددن شج دديت ض ددمان الرن ددوئ يف
احملرددوى ويف تكددوين واااكدديت األجاددزة اإلع ماددق طف دداا .ولكددن مددا حيددول بون ل د اددو ال دحتائ

__________

()47
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اة ددرمحت لددي ت د األجاددزة ل بقدداء يف األسدواق الرناف دداق حاددث ترم دديت األولويددا يف الونددول إىل
شك د عدددب مددن ادمددااي واةا نددي .ويُر ددوص شن شفادديت وسددا ق لرحقاددع ت د األاددداخل اددو ت باددق
احرااجددا األغ باددق واارماماهتددا ومددن ه هت مم د اارمامددا األ اددق وشن دواهتا وآصاهاددا( .)41وياددد
توعاددف نددحفاي وإع ماددي مددن شنددول إيفناددق وبيناددق ول ويددق ر فددق حاجددق م حددق يف اجملرماددا
اةاا ند ددحتة اةراد دددبة ال قافد ددا و ل د د لركد ددون وسد ددا اإلع د د ه شك د ددحت موضد ددوعاق و" الاد ددق مد ددن
الر وصا النمملاق".

جيم -التفاوتات ال يكلية
 -70يددحتى لاددض البدداح ي شن احلددع يف ححتيددق الرابددي حددع ممل ددع مة ديين إىل شن اجملرماددا
الد قحتاطاق لب شت ت دمح ل داء شي صشي حدىت لدو كدان م دا ا شو م ديا .وغالبدا مدا افدع ت د
النظحتيا يف إبصاك الوجوب ادواحتي ل رفاوتا اةاك اق يف اجملرمع الك ايت الباض شك حت عحتضق
ألموص مناا اتعرداء ال فظي شو البدين .وتُظاحت الاديد مدن األم دق مدن ر دف اةنداطع ال د ق لدي
ملاب الكحتاااق والانف وشن اناك شس ا مةحتوعق ل حد من ححتيق الك ه عنددما يكدون بافاادا
شو ادفاا الرححتيض ع ى الكحتاااق الان حتيق شو الديناق شو غياا من شملكال الكحتاااق.
 -74ومن ال اب احلديث عن احلفاس ع ى ام الد قحتاطاق واة داواة إ ا كاطد ف دا مااندق
م ددر ناة متامددا مددن اةةدداصكق يف ت د الد قحتاطاددق شو تةددكا اا يف اةماصسددق الفا اددق .ف د ا ُححتم د
اجملرماا اةامةق من الونول إىل اةنالحت و نوا اتت ال الاامق ف ن يت ع ى فحتص ل ردايفي
يف الحتشي الااه شو تلرما الادالق واحل ول ع ااا .وتكدافح جمرمادا الحتومدا مدن شجديت الدحتب ع دى
ملدداب الكحتاااددق مددن بدديت أاعددا الامددي اةرملددحتخل وشحزالد ال ااسدداق يف وسددا اإلع د ه ألن
اندداك إ دداء ملددب تدداه ل حتومددا مددن اةنددالحت اإلع ماددق الاامددق .وحاددث يُنظددحت ل ملوا ددف ع ددى ش ددا ش دديت
ملدداطا يف شي جمرمددع ف د ن نددوهتا سدداُااميت شياددا ع ددى شط د ش دديت ملدداطا ل ددحتخل النظددحت عددن اصتفددائ
ناحاهتا شو وجااق ملواغ اا.
 -73ول ددب ع ددى اإلجد دحتاءا اةرخ ددلة ةواجا ددق مل دداب الكحتااا ددق وادد دحتا م اةحتتكب ددق ل دددوافع
الكحتاااددق شن تاددم جمرماددا األغ باددق مبددا يةددميت ال ااسدداي واةفك دحتين واةةددااي وعامددق النددا
اةام ددومي لالكحتااا ددق يف جمرما دداهتم لاا ددموا ن ددوهتم إىل ن ددو األ ا ددا اةامة ددق واحملحتوم ددق يف
اةملالبددق حبقددوق اإلط ددان واة دداواة والكحتامددق اإلط دداطاق ل جماددع .ولددب شن يةددميت اددلا الناددال
اةن ددع مل دوا تة دحتيااق ولكن د يرمل ددب شياددا اسددرجالا س دحتياق وفاالددق مددن اجملرمددع .ف د ا
اجد د حد دوابس الكحتااا ددق مبكد دحتا ك ددن شن ت دداب الف ددا اة ددرادفق لا ددحتص با ددم يف اعرزايا ددا
تو َ
لدالنف وملدداوصاا لاتطرمدداء با دديت جمرمااهتددا ومدن ه يددزباب هتماةدداا .و كددن لف ددا األغ باددق شن
__________

( )41اطظدحتOSCE- DI , “Incitement to atred vs. Freedom of Expression: hallenges of combating :
” hate crimes motivated by hate on the Internetتقحتيدحت اجرمدائ املد اء اةاقدوب يف واصسدو يف  44آ اص/
ماص  4101مرا ع ى اةو ع الرايل.www.osce.org/odihr/68750?download=true :
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تقيت ح اساراا تدصلاا ململاب الكحتاااق إىل بصجق تبدش مااا يف بول الاداء والونم ضدد ف دا
ماانق يف جمرمااهتا.

دال -تغيير مش د وسائط اإلعالم
 -72تاددد وسددا اإلع د ه يف كدديت شملددكاةا اةرنوعددق عن دحتا شساسدداا يف اجملرماددا اةاانددحتة
حاث تقده منافع وإمكاطدا اا دق يف جمدات مدن لانادا ادايا األ ادا والدر حم لدي األبيدان
شو الملوا ف .وتوفحت وسا اإلع ه توان وتبابت ل ما وما ع دى كدو فدوصي وك ديا مدا يكدون
ل ل ا ر فق ومم آلصاء إيفناق وبيناق ويفقافاق مرباينق مما كن شن ي يت لكيت ادمااي.
 -75و د ملاد ملكيت البا ق اإلع ماق وت م يا حاث ت رااف مندالحت إع مادق مدن د ل
اإلطرتطد مبددا ي ددمح لرفاعدديت مباملددحت وتواندديت شسددحتئ يف شكدداء الاددا  .ويف الا ددحت الحت مددي وسددا
وسا اإلع ه شياا من طملا اا لرةميت وسا الروانيت اتجرماعي حاث يرقاسم و/شو يربابل
األمل ددخاص اةا وم ددا واألفك دداص واةب ددابصا عد د مل ددبكا وجمموع ددا افرتاض دداق وطنا ددق وبولا ددق
ضددخمق .واألمل ددكال اددي دددة م ددن وس ددا اإلع د ه ع ددى اإلطرتط د ال ددك ت ددمح ة ددن ي دددعو إىل
ملدداب الكحتاااددق شو الرابددي عددن الكحتاااددق ع د ملددبكا احلاسددوب لالونددول ال ددايت إىل أاددوص
واسع ااع إىل تنظام ش يت من وسا اإلع ه الرق اديق وتراح إ فاء اةويق ةن يحتيد اسر ةا.
 -76ولانما وفحت وسا اإلع ه الحت ماق جمات جديدة ةةاصكق األ اا يف النقداش لاداه
ف ن ساولق اسرخداه اإلطرتط وسحتعراا وإمكاطادق إ فداء اةويدق فاادا ط دباا دد وفدحت شيادا شصضدا
بق لنةحت احملروى احملدحتد ع دى الكحتااادق .ويارمدد ملداب الكحتااادق ع دى اإلطرتطد الاديدد مدن
األملكال ويُنةحت ع منالحت ص ماق ر فق( - )47من ادماعا عالاق الرنظام احملحتضق ع ى الكحتاااق
الكحتاااددق الددك نددد األتبددائ وتقددناام لددالرملحتخل وتددوجاام ل عرددداء ع ددى ادماعددا اة ددرادفق
وإن ددداص " دوا م األا ددداخل" الداعا ددق إىل الان ددف ض ددد األف دحتاب و"الرح ددحتش ع د اإلطرتط د " ال ددلي
ي ددرادخل الةددباب شساسددا وك ديا مددا ينةددا عددن الرا ددب الان ددحتي شو اإليفددين شو الددديين ول ددث
الدعايددق واةا ومددا اةا د ق وال يددد اإللكددرتوين غددي اةحتغددوب فا د احملددحتد ع ددى الكحتاااددق وتبددابل
اةا ومددا واألفكدداص ع د مل دبكا الرواندديت اتجرمدداعي وجمموعددا النقدداش وطظددم توييددع ال يددد
اإللكرتوين وادماعا ا اتارماه اةةرتك(.)31
 -77ويملددحت إ فدداء اةويددق ع ددى اإلطرتط د ددديا انددق عندددما يرا ددع األمددحت لرربددع م د لفي
احملرددوى الددلي ددد حيددحتد ع ددى الكحتاااددق والانددف وم حقددرام اددا اا .فدداةواب كددن تبابةددا ع ددى
__________

( )47اةحتجع طف .
onundrums and
()31
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م روى الاا واسراافراا مدن بديت مقددمي ددما اإلطرتطد املاضداي لرةدحتياا ر فدق تدوفحت
بصجا مرنوعق من احلمايق من ملاب الكحتاااق .وعابة ما يرم اسراافق اةوا ع الةبكاق احملحتضق
ع ددى الكحتاااددق الان دحتيق يف وتيددا اددا اق تاددد مواتاددق شو مر دداحمق مددع ملدداب الكحتاااددق و كددن
طق اا ل اولق إىل وتيق مر اا ق ش حتى إ ا مت حظحتاا شو منع اتط ئ ع ااا.
 -71وطظدحتا ألن منددالحت وسددا الرواندديت اتجرمدداعي اتاددق الرنظددام يف ماظددم احلددات ولالرددايل
تارمد ع ى إل ه اة رخدمي عن اةواب الك تار ضاصة شو حمحتضق ع ى الكحتااادق فد ن حمرويدا
ت اةنالحت كن مةاادهتا إىل شن توضع ع ااا ع مق من شعااء اةنردى لاعرباصاا مواب ادالف
اةباب الروجااادق ل مو دع .ولاإلضدافق إىل الرحدديا الرةدحتيااق واةرا قدق لالوتيدق القادا اق انداك
ناولا تقناق ترا ع ل يالق اةواب احملحتضق ع ى الكحتاااق من اإلطرتط .
 -77وتا ددحت وس دا اإلع د ه ومنرددديا الرواندديت ع ددى اإلطرتط د تنظددام ادماعددا اةرملحتفددق
لنف دداا ح ددىت عد د األوط ددان .ويف شوصول ددا ياب األحد دزاب ال ااس دداق الة ددابويق الامانا ددق اةرملحتف ددق
اةنااا ددق ل اج ددحتة م ددن مت ا ا ددا يف ال ة ددان األوصوىل م ددن  1يف اةا ددق فق د يف ع دداه  4117إىل م ددا
يقددحتب مددن  05يف اةا دق يف اطرخالددا عدداه  .4102وياددد اددلا ال دداوب ألح دزاب الرادداص الاماددين
اإليف ددين  -الق ددومي طراج ددق شيا ددا ل دداه ك ددو ةج ددق "كحتااا ددق" ش دديت تملحتف ددا ومظ ددااحت شك ددحت تاقا دددا
و"اعردات" لحتسا يت الامي اةرملحتخل الك دلب ف دق شوسدع طملا دا مدن الندا بي ممدا شبى إىل ييدابة
تايفيام ع ى اجملرمع الااه(.)30

خامس ا -الممارسات الجيدة فلي مواج لة خطلاب الكراهيلة والتحلريض علي لا فلي
وسائط اإلعالم والتصدي ل ما
 -11ع ى الحتغم من وجوب شم ق ت ى ع ى ما ي درادخل األ ادا مدن ملداب الكحتااادق
والرححتيض ع ااا يف وسا اإلع ه الاوه اناك شياا الاديد من الردالي واةبدابصا الدك تةدرتك
فااا ت الوسا وتنفدلاا مدن شجديت تفنادد ملداب الكحتااادق والرحدحتيض ع اادا ومواجادق آيفاصمهدا
اةدمحتة.

ألف -التعليم والتثقيف بوسائط اإلعالم
 -10يكر ب الر قاف حبقوق اإلط ان ولاحرتاه الرنوئ شمهاق لال ق لرازيز الر امح يف اجملرمع
ولكن د غددي كدداخل :فاجددب شن يكم د الر قاددف لاتسددرخداه اة د ول لةددبكق اإلطرتط د ووسددا
الروانيت اتجرماعي من بديت اةدواطني وت سداما األطفدال والةدباب مدن شجديت مكافحدق الرادحتد
__________

()30

Catherine Fieschi, Marley Morris, Lila Caballero, eds.,Populist fantasies: European revolts in
)context (U.K., Counterpoint, 2013

مردا ع دى اةو دع الةدبكي الردايل:

http://counterpoint.uk.com/wp-

.content/uploads/2013/10/Populist-Fantasies-European-revolts-in-context.pdf
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ململدداب الكحتاااددق والرق ادديت إىل احلددد األبى مددن اةخدداطحت األ ددحتى م دديت الرحددحتش ع ددى اإلطرتط د .
وان دداك ع دددة مب ددابصا ا ن د د ق م ددن شج دديت تازي ددز الر قا ددف لوس ددا اإلع د د ه تقوبا ددا ال دددول
واةنظما الدولاق واجملرمع اةدين كر اةاحتوضق شبطاه.
 -14ويف عد د د د د دداه  4104شط د د د د د ددع جم د د د د د د شوصولد د د د د ددا ق د د د د د ددق لان د د د د د دوان "ححتكد د د د د ددق مناااد د د د د ددق
مل دداب الكحتااا ددق"( )34وا ددي ق ددق موجا ددق ل ة ددباب هب دددخل مكافح ددق مل دداب الكحتااا ددق ع ددى
اإلطرتطد د لامل ددكال كاف ددق .واحلم ددق ج ددزء م ددن مة ددحتوئ "مل ددباب من ددااض ململ دداب الكحتااا ددق ع ددى
اإلطرتطد د د  " 4102-4104ال د ددلي ي د ددرادخل تزوي د ددد الة د ددباب لاةا د دداصا ال يم د ددق لرحدي د ددد
ومكافحق ملاب الكحتاااق والان حتيق والرمااز يف تابياهتم ع ى اإلطرتط .
 -13ويا ددد ددالف األم ددم اةرح دددة ل حا دداصا اةنة ددا ع دداه  4115كااط ددا تالا ددا ل منظم ددق
ومك فددا لاة دداعدة ع ددى احلددد مددن الاددداء وتازيددز الو دداه فامددا لددي األمددم مددن شجدديت منددع النزاعددا
والناود لالر حم اتجرماعي .ويةاصك الرحالف يف مبابصا ترا ع لدالر قاف لوسدا اإلعد ه
واةا وماتاددق هبدددخل تا ددام م ددرخدمي ت د الوسددا كافاددق الرف ددي النقدددي ل ما ومددا ال دواصبة.
وتاد ددم ت د د اةبد ددابصا محتك د دزا لربد ددابل اةا ومد ددا عد ددن الر قا د ددف لوسد ددا اإلع د د ه واةا وماتا د ددق
( )milunesco.unaoc.orgوإطةدداء ملددبكق عاةاددق مددن اداماددا وتن دداع ح قددا الامدديت املانددق
لاةا مي واةنةوصا .
 -12ويف طا ان/شلحتييت  4102اه اجمل األع ى لوسا اإلع ه يف صواطدا لاتملدرتاك مدع
اةب ددابصة األفحتيقا ددق لوس ددا اإلعد د ه ومل ددبكق ال ددحافق األ ا ددق لد د ط ق ق ددق " دداوي محتح ددق
وس ددا اإلع د ه احملحتض ددق ع ددى الكحتااا ددق يف شفحتيقا ددا" يف موع ددد واف ددع ال ددلكحتى ال ددنويق الاةد دحتين
لعل ددابة ادماعا ددق .وهتد دددخل احلم ددق إىل تازي ددز ال د ددحافق األ ا ددق اةر دداحمق اداماد ددق واإلباصة
الحتملددادة لوسددا اإلعد ه واتت ددات اة د ولق مددن د ل اةةدداد اةا ومدداد اةفرددو وتةددميت
ويفاقق ل مباب الروجاااق ت رباص ملاب الكحتاااق يف اةماصسا ال حفاق.

باء -إنشاء مؤسسات متخصصة
 -15إن اتارمدداه اة س ددي اةكددحت لقاددايا األ اددا مبددا يف لد صنددد مددا ي ددرادفاا مددن
كحتاااق ومواجار ياد ضحتوصيا ةنع و وئ الفظا ع ولرازيز الوحددة واتسدرقحتاص .لديت ادو شك دحت شمهادق
يف شعقاب شحداس الانف شو النزاعا يف إطاص عم اا الادالق اتطرقالاق واة احلق.
 -16و ل اتطرخالا الحت اساق اةرنايئ ع ااا يف كاناا عاه  4117ت دبب الاندف الناملد
عددن ملدداب الكحتاااددق والرح دحتيض ع ااددا مددن بدديت ددابة سااسدداي وبيناددي يف وسددا اإلع د ه يف
و وئ شك حت من  0 111رايت وطزو ط ف م اون ملخ  .وطراجق لدلل شطةدا كانادا ال جندق
الوطناق ل رتال واإلبمام واي مك فق لرازيز الو اه لي اإليفنادا والرحقادع يف الةدكاوى اةرا قدق
__________

( )34اطظحت.www.nohatespeechmovement.org/ :
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لددالرمااز اإليفددين شو الان ددحتي شو يف شي ادداق ت د يفحت ع ددى الا ددا فامددا لددي اإليفناددا واألع دحتاق.
وتواج د ال جنددق ملدداب الكحتاااددق مددن د ل إج دحتاءا تراددمن وضددع مبدداب توجاااددق لوسددا
اإلع ه وكرابا تدصيباق ةوعفي إطفا القاطون وتنظام ح قا عميت وم متحتا .

جيم -تعزيللز المعللايير األخالقيللة ،وال ياللات التن يميللة ،ومشللاركة األقليللات فللي وسللائط
اإلعالم
 -17إن ل مك ددان وس ددا اإلع د ه شن تة دداصك لفاالا ددق يف مكافح ددق الرح دحتيض ع ددى الكحتااا ددق
والانددف فااددا مددن د ل اعرمدداب مبدداب ومبدداب توجاااددق ل ددحافق األ اددق اة د ولق هبدددخل
ي جوبة اةا وما وإعداب الرقاصيحت من شجيت نب الرحاز والرا ب والر عب وكلل عن
طحتيع تازيز الرنوئ يف شوسارب الاام ي يف الا اجملال واتسر ماص يف الردصيب الكايف لعع ماي.
()33

 -11ويف طا د ددان/شلحتييت  4102اعرم د ددد ا د دداب ال د ددحفاي ال د دددويل "إع د د د ن لحتوك د دديت"
ةكافحق الرححتيض ع دى الكحتااادق والاندف مدن د ل وسدا اإلعد ه .ويقدده اإلعد ن تونداا
ل ددحفاي وطقال دداهتم هب دددخل قاي ددق مب دداب وش ا ددا ال ددحافق اة د د ولق مب ددا ية ددميت إباط ددق
الرح دحتيض ع ددى الكحتاااددق م ددىت اكرُةددف وضددمان ماحتفددق اإلع ما ددي مبدددوطا القواعددد واةب دداب
الروجاااق وتازيز ت قاف ال حفاي وتدصيبام وتةجاع الرنوئ يف وسا اإلع ه.
 -17وتامل ع مدوطا واعد ال وك لدوص ااه يف توجا الادام ي يف جمدال ال دحافق لةدان
كافا ددق كرال ددق الرق دداصيحت ال ددحفاق لة ددكيت موضد ددوعي وم د د ول .وتة دددب مدوط ددق واع ددد ال د د وك
ال حفي يف لنن ع ى شط "لب ع ى ال حفاي صفض طةحت شي حتيض ع ى الكحتااادق القب ادق شو
الان دحتيق شو الدينا ددق .ول ددب ع دداام مواجا ددق كدديت شمل ددكال الرماا ددز" (اة ددابة  .)01وتار د مدوط ددق
واعد اةماصسا املانق لاإلطرتط يف سن افوصة اةواب الك "متجد الكحتاااق شو الفرندق شو الرا دب
ل د دددوافع إيفنا د ددق شو عن د د دحتيق شو بينا د ددق شو د ددحتد ع د ددى ا د ددله األم د ددوص شو تقحتا د ددا" م د د دواب حمظ د ددوصة
(اةابة ()4(2ي)).
 -71وتامدديت اةا ددا الرنظاماددق اة ددرق ق م دديت اة س ددا الحت الاددق واجملددال ومكاتددب شمندداء
اةظددا يف جمددال اإلع د ه ع ددى صنددد الرقدداصيحت اإلع ماددق و ديددد احملرددوى احملددحتد ع ددى الكحتاااددق
واإلل ه عن وتازيز اةاايي األ اق .ولكن اةا ا الرنظاماق يف جمال اإلع ه لدب شت ُاادع
اة ابص اإلع ماق ل حت الق بون بائ ولدب شن متر ديت ل مادايي الدولادق .ويحتا دب جم د ال دحافق يف
البوسددنق واةحتسد تملباددع دداطون ال ددحافق والرحقاددع يف الةددكاوى .ويف عدداه  4102ويف سددااق
ق ق اتطرخالا الاامق شط ع اجمل ق ق " ف يا ملاب الكحتاااق!".
__________

( )33اطظ د د د د د ددحت:

www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/191/article/ifj-conference-agrees-declaration-to-

.stand-up-against-hate-speech/
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 -70ولدددش عدددة اا ددا إع ماددق اتاددق الرنظددام الامدديت يف شفحتيقاددا لاادداا يف ل دددان مت د
تاصخيددا مددن ملدداب الكحتاااددق والرح دحتيض ع ددى الانددف ضددد األ اددا  .و ددد طةددا دنددق وسددا
اإلعد ه يف صواطدددا يف عدداه  4103لوتيددق ترم دديت يف تازيددز ال ددحافق األ اددق والدددفائ عددن ححتيددق
وسددا اإلع د ه والف دديت يف الةددكاوى اةحتفوعددق ضددد ت د الوسددا و ددد يعددم لاددض اةا قددي
وجوب ص الق و اوب ملية ع ى احلحتيا اإلع ماق.
 -74وتا ددم اةا ددا اإلع ما ددق اتا ددق الرنظ ددام يف األم دحتيكري دن ددق األ د ق الرالا ددق ل مج د
الددوطين ل ددحافق يف لنمددا( .)32و مددع ال جنددق ال ددحفاي وم د ك وسددا اإلع د ه واجملرمددع اةدددين
واألكاب اي ومكرب شمي اةظا وتر قى الةكاوى اةرا قق لاةماصسا ال حفاق وترااميت مااا.
 -73وتة ددميت مة دداصكق األ ا ددا يف اةة دداد اإلع م ددي إمكاطا ددق عم دديت اإلع ما ددي م ددن شلن دداء
األ ا ددا يف وس ددا اإلعد د ه حا ددث وض ددع لاا دداا لد دحتامجمل حم دددبة وبوصا ل ر دددصيب ال دددا ي
لروعاددف وتدددصيب الاددام ي يف جمددال اإلعد ه مددن شلندداء األ اددا مددن شجدديت تازيددز الرنددوئ اإليفددين يف
غحتخل األ باص واةكاتب ال حفاق.

دال -مبادرات المجتمع المدني من أجل مواج ة خطاب الكراهية
 -72وضدا منظمدا اجملرمدع اةدددين طدُ ُاجدا وإجدحتاءا مبركددحتة هتددخل إىل مكافحدق الكحتاااددق
يف وسا اإلع ه مبا فااا اإلطرتط  .وتةميت ت اإلجدحتاءا ديدد ا اادا الكحتااادق وتربدع
وصند اةوا ع الةبكاق ا اململاب احملحتد ع ى الكحتاااق وإ ملاص اجملرماا احملرمديت تايفحتادا شو
اس ددرادافاا لة ددان شطة ددملق ل ددث الكحتااا ددق والام دديت ع ددن ك ددب م ددع مق دددمي دددما اإلطرتطد د
والوكددات احلكوماددق مددن شجدديت اإلل د ه عددن احملرددوى احملددحتد ع ددى الكحتاااددق وتددوفي م دواب ت قافاددق
ولحتامجمل تدصيباق ع ى اإلطرتط .
 -75وك ددان س ددروبيو إل ددامبو ( )Studio Ijamboددد ل دددش الام دديت يف ع دداه  0775م ددن د د ل
منظم ددق البح ددث ع ددن شصض دداق مة ددرتكق ةواجا ددق الان ددف ل ددي اإليفنا ددا يف لوصوط دددي .واس ددرادخل
ال طامجمل إطةاء من لرازيز احلواص والر امح من ل اإل اعدق مقالديت الد امجمل اإل اعادق الدك تبدث
ملدداب الكحتاااددق و ددحتد ع ااددا يف صواطدددا اجملدداوصة .وت ددرخده احململددق شملددكات ر فددق مددن لاناددا
لدي القدابة
لحتامجمل اةناعحتا والنقاملدا واة د الدصامادق والق د الق دية واةددا
ال ااساي والةباب ع ى سبايت اة ال .ولاد عةحتين عاما يار النمدو م طاجحدا ومت تكدحتاصه يف
ل دددان شفحتيقاددق ش ددحتى مددن لاناددا أاوصيددق الكوط ددو الد قحتاطاددق حاددث تُ ددرخده اإل اعددق لرازيددز
الحتسا يت البناءة لةان ت ويق النزاعا .
__________

( Report of the Expert Workshop for the Americas, Santiago, 12 and 13 October 2011 )32مردا ع دى اةو دع
الرايل.www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Santiago/MeetingReportSantagio.pdf :
GE.15-00030
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 -76وطة د د ددا مة د د ددحتوئ شوم د د دداد ( )Umatiيف كانا د د ددا ل د د ددبب الق د د ددع م د د ددن شن الركنولوجا د د ددا
احملمول د ددق والحت ما د ددق لابد د د بوصا حمفد د دزا يف الان د ددف ال د ددلي شعق د ددب اتطرخال د ددا يف ا د ددلا الب د ددد يف
الفددرتة  .4111-4117وي دداى اةةددحتوئ إىل ددي فاددم اسددرخداه اململدداب اململددي يف الفادداء
اإللكرتوين الكاين من ل صند اةدوطا واةنرديا وال دحف اإللكرتوطادق وفا دبوك وتدويرت.
ويف الفددرتة م ددن تة دحتين األول/شكر ددولحت  4104إىل تة دحتين ال دداين/طوفم  4103مت ديددد شك ددحت
وعحتضد ادله
من  7 111حالق من حات ملاب الكحتاااق لال ق اإلطك ازيق وال ا احمل ادقُ .
احلات ع ى اةنظما الكاناق األ حتى اة ولق عن مكافحق ملاب الكحتاااق.
 -77وطة ددا ححتك ددق لاطزاغ دداص ("( )Panzagarق ددق مل دداب الزا ددوص") يف ماامن دداص يف طا ددان/
شلحتيدديت  4102ع ددى يددد مدددون لددوصمي طامل د يف حقددوق اإلط ددان وماددرم بملدداب الكحتاااددق ضددد
اةواطني اة مي يف وسا الروانيت اتجرماعي .وشُط قد احلحتكدق د ملدااص "لاكدون ملالندا
ماردت حىت مننع الكحتاااق لي البةحت" واي ححتكق طةملق ع ى ملبكا الروانيت اتجرماعي.
 -71واندداك جمموعددق مقحتاددا الاال ددان وامساددا طوصيكددوي ط د ( )Norikoe Netتامدديت مددن شج دديت
الر دب ع ددى ملدداب الكحتااادق والان دحتيق ال ددلين ي ددرادفان غالبدا الكددوصيي يف الاالددان .ووحددد
اجملموعددق وااددا مددع غياددا مددن شجدديت الامدديت ادمدداعي ع ددى مكافحددق الان دحتيق و ملدداب الكحتاااددق
و ل من د ل تنظدام فاالادا واحرجاجدا منااادق ململداب الكحتااادق والددفع مدن شجديت سدن
اطون ةكافحق الرمااز يف الاالان.
 -77وت دداى لا ددض اةب ددابصا إىل إملد دحتاك مق دددمي دددما اإلطرتطد د يف مكافح ددق مل دداب
الكحتاااق ع ى الةبكق من ل الدعوة إىل تنفال آلاا إل ه عن اةواب غدي القاطوطادق اةنةدوصة
ع ددى دددماهتم و ديددد احملرددوى احملددحتد ع ددى الكحتاااددق الددلي ينرا د ملددحتورب املدمددق شو مدوطددق
واعدد ال د وك املانددق مبقدددمي املدمددق والرمددا إيالدق اددلا احملرددوى مددن مقدددمي املدمددق اةاناددي.
وتامدديت صالملددق مكافحددق الرةدداي لنةددارب يف مكافحددق ملدداب الكحتاااددق ع ددى اإلطرتطد مددن د ل
الرااون الويفاع مع مقدمي دما اإلطرتط وكلل مع الوكات اةك فق ل طفا القاطون وتوفي
مواصب الردصيب واةواب الر قافاق يف جمال مكافحق ادحتا م اةحتتكبق لدافع الكحتاااق.
 -011وملك منظما اجملرمع اةدين ملبكا ةكافحق لث الكحتاااق ع ى اإلطرتط وحةد
الدددعم إلنددداص تةدحتيع بويل ضددد الرمااددز ع ددى اإلطرتطد وتبددابل اةا ومددا وشفادديت اةماصسددا .
وتام الةبكق الدولاق ةكافحق لث الكحتاااق ع ى اإلطرتط  05منظمدق مدن ل ددان ر فدق ل دحتد
توحاد اةنظما ومتكاناا من تازيز اتحرتاه واة ولاق واةواطنق ع ى اإلطرتط و ل من ل
الر دي لبث الكحتاااق ع اإلطرتط وطةحت الوعي لةان الرمااز ع ى اإلطرتط .
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سادسا -االستنتاجات والتوصيات
 -010إن الكراهيللة غالب لا مللا يللتم تشللكيل ا وتغللايت ا وتع للدها وتوجي للا علللى يللد أف لراد
بعين م أو مجموعات معينة ضد أفراد وطوائف أخرى تختلف في اإلثنية أو اللغة أو اللدين
عن األغلبية السائدة ،وعادة ما يكون ذلك ألسباب سياسلية أو بسلبت تمييلز راسلي طويلل
األمد .ويمكلن لرسلائل الكراهيلة أن تلأتي عللى أرة خصلبة حيلم توجلد مشلاكل اجتماعيلة
أو اقتصادية أو سياسية أوسع نطاقا أو انقسامات في المجتمع .وكثيلرا ملا تكملن األسلباب
الجارية للكراهية في االختالف اإلثني أو الديني البحت ،ويجت ف م ا بشكل أفضل.
 -014ومن الضروري إدراك الكيفية التي يمكن ب ا ،في األجل الطويل ،لخطاب الكراهية
والتح ل لريض علي ل للا أن يتسل للبب ا فل للي تع ل لريض التماسل للك االجتمل للاعي للخطل للر وفل للي إحل للدا
انقسامات وتوترات طائفية أو تعميق القائم من ا .ويجت على اإلجراءات المتخاة لمواج ة
خطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية أن تُشلرك طوائلف األغلبيلة ،بملا يشلمل
السياس ل لليين والمثقف ل للين والمش ل للاهير وعام ل للة الن ل للار الم م ل للومين ب ل للالتمييز والكراهي ل للة ف ل للي
مجتمعات م ،ليضموا صوت م إلى صوت األقليات الم مشة والمحرومة في المطالبة بحقوق
اإلنسان والمساواة والكرامة اإلنسانية للجميع .ويجت أن يشمل هاا العمل المنسق اتخاذ
تواج ل حللواد الكراهيللة
خطللوات تش لريعية واسللتجابات اجتماعيللة س لريعة وفعالللة .فللون لللم ة
بسللرعة وفعاليللة ،يمكللن أن تصللاب الفاللات المسللت دفة بضللرر دائللم فللي اعتزا هللا بللالنفس
وشعورها باالنتماء داخلل مجتمعات لا ،وملن ثلم يلزداد ت ميشل ا .ويمكلن لفالات األغلبيلة أن
تقل حساسيت ا تدريجي ا للعداء الاي يست دف األقليات في مجتمعات ا.

 -013وتملللك وسللائط اإلعللالم التقليديللة والمعاصللرة إمكانللات هائلللة فللي تعزيللز المعرفللة
بالتنوع وف م وقبول  .ويمكن أيض ا إساءة استخدام وسائط اإلعالم كمنبر للوصلم والتمييلز
واإلقصاء ،بل وفي التحريض على العنف في أسوأ األحوال .ون را لفوريت ا ونطاق ا العالمي
وس ولة استخدام ا وطابع لا التفلاعلي وصلعوبة تن يم لا ،فلون وسلائط اإلعلالم المعاصلرة -
وال سيما الوسائط الرقمية الجديدة  -قد أصبحت منابر متاحة لنشر خطاب الكراهية.
 -012وتؤثر عدة عوامل في مدى وانتشار خطاب الكراهية في وسلائط اإلعلالم ،بملا فلي
ذل للك غي للاب أو ع للدم وض للوا التشل لريعات الخاص للة بمكافح للة التحل لريض عل للى الكراهي للة،
والتصوير السلبي والنمطي لألقليات ،واإلمكانية المحدودة أمام األقليات في الوصول إلى
وسائط اإلعلالم وانخفلاة تمثليل م في لا ،والتفاوتلات ال يكليلة ،والمشل د المتغيلر لوسلائط
اإلعالم ،وظ ور الحركات المتطرفة والشعبوية وأشكال ا األكثر تن يما.

 -015وتحللم المقللررة الخاصللة الللدول علللى اعتمللاد تش لريعات محليللة ،بمللا يتوافللق مللع
المادة  02من الع د اللدولي الخلاب بلالحقوق المدنيلة والسياسلية ،لح لر أيلة لدعلوة إللى
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريض ا على التمييز أو العداوة أو العنفل.
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 -016ويجللت أن تحتللرم التش لريعات الحللق فللي حريللة الكللالم والتعبيللر احترام ل ا تام ل ا وأن
تتجنت أي تفسير تعسفي أو مسيء لقوانين مكافحة خطاب الكراهية .ويجت على الدول
وضللع حللدود متناسللبة لتقيلليم أشللكال التعبيللر التللي قللد ترقللى إلللى مسللتوى التح لريض علللى
الكراهية ،بما يشمل الدراسة المتأنيلة فلي كلل حاللة عللى حلدة للسلياق ،والملتكلم ،والنيلة،
والمحتل للوى ،والمل للدى أو الحجل للم ،وإمكانيل للة أو احتمل للال حل للدو الضل للرر .ويتعل للين علل للى
التشل لريعات الت للي تح للر التحل لريض عل للى الكراهي للة أن ت للوفر س للبل انتص للاف فعال للة وكافي للة
للضللحايا ،بمللا يشللمل سللبل انتصللاف مدنيللة للتعللويض عللن األضلرار ،وأن تضللمن الحللق فللي
التصحيح والرد.
 -017وتللدعو المقللررة الخاصللة جميللع الللدول إلللى اعتمللاد خطللة عمللل الربللا بشللأن ح للر
الللدعوة إلللى الكراهيللة القوميللة أو العرقيللة أو الدينيللة التللي تشللكل تحريض ل ا علللى التمييللز أو
العداء أو العنف ،عند تنفيا أو تنقيح إطارها القانوني المحلي بشأن خطاب الكراهية.
 -011وتشدد المقررة الخاصة على وجلود علدة سلبل ووسلائل لمواج لة خطلاب الكراهيلة
غيللر تلللك القانونيللة .فقيللام القللادة السياسلليين والبرلمللانيين وأعضللاء األح لزاب وغيللرهم مللن
الشخصيات العامة وقيادات المجتملع باإلدانلة العلنيلة لخطلاب الكراهيلة يمكلن أن يشلكل
التص للورات العام للة ويسل ل م ف للي تحقي للق الوح للدة والتماس للك االجتم للاعي .ويل للزم أن تج للد
األح لزاب السياسللية الديمقراطيللة أدوات فعالللة واسللتراتيجيات للتوعيللة مللن أجللل التصللدي
لرسائل الكراهية التي تبث ا القوى واألحزاب المتطرفة.
 -017ومللن المستصللوب إنشللاء مؤسسللات مكرسللة لقضللايا األقليللات يكللون ل للا واليللات
التللدريت والرصللد واتخللاذ اإلجلراءات فيمللا يخللم القضللايا المتعلقللة بالعالقللات والوئللام بللين
الطوائللف ،والتصللوير الموضللوعي لفاللات السللكان المتنوعللة وإق لرار السللالم بين للا ،وال سلليما
مواج ة الت ديدات ذات الصلة مثل التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية.
 -001ويتعللين علللى وسللائط اإلعللالم أن تحللافل علللى أعلللى معللايير الصللحافة األخالقيللة،
وتجنلت التصللوير النمطللي لألفلراد والجماعللات ،وعلرة التقللارير بأسلللوب وقللائعي ومحايللد.
كمللا ينبغللي علي للا اعتمللاد مللدونات لقواعللد األخللالق والسلللوك مللن أجللل ممارسللة وتعزيللز
المعايير األخالقية .وتمثل مشاركة الم نيين من أبناء األقليلات فلي وسلائط اإلعلالم بجميلع
األدوار والمسلتويات ضلرورة لضلمان التصلوير الموضللوعي وغيلر النمطلي لألقليلات .ويتعللين
على تلك الوسائط تنفيا برامج لتدريت وتوظيف ودعم اإلعالميين المنتمين لألقليات.
 -000ويتعلين أن تللوفر وسللائط اإلعلالم تللدريبا محللددا بشلأن قضللايا األقليللات لالعالميللين
مللن أجللل مسللاعدة الصللحفيين علللى تحسللين التغطيللة وإعللداد تقللارير تتسللم بالدقللة والعمللق
واالعتماد على المعلومات عن القضايا المتعلقة باألقليات.
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 -004وتشجع المقررة الخاصة عللى إنشلاء هيالات وطنيلة تن يميلة مسلتقلة تضلم ممثللين
عن األقليات ،ويكون ل ا صالحية رصد خطاب الكراهية في وسائط اإلعالم وتلقي التقارير
من عامة النار بشأن خطاب الكراهية ،وتلقي الشكاوى ودعم ا ،وتقديم توصيات.
 -003وبينملا تالحلل المقللررة الخاصلة الصللعوبات التقنيلة والتنفيايلة فللي مكافحلة خطللاب
الكراهية على شبكة اإلنترنت ،فون ا تشجع الدول على اتخاذ تدابير محددة تشمل تقديم
تدريت متخصم ألج زة إنفلاذ القلانون وأعضلاء النيابلة العاملة ،ومواج لة الجلرائم المرتكبلة
ب للدافع الكراهي للة والتحل لريض عل للى الكراهي للة عل للى اإلنترن للت ،وتب للادل المعلوم للات وأفض للل
الممارسات على الصعيد الدولي.
 -002ويتع للين عل للى مق للدمي خ للدمات اإلنترن للت وض للع ش للرو مفص لللة للخدم للة ومب للاد
توجي يللة وإج لراءات إل الللة المحتللوى المتعلللق بخطللاب الكراهيللة والتح لريض علي للا بمجللرد
إخطاره للا وفقل لا للتشل لريعات الوطني للة والمع للايير الدولي للة ،وض للمان تنفي للا تل للك السياس لليات
بشفافية .وتشجع المقررة الخاصة مقلدمي خلدمات اإلنترنلت عللى التعلاون ملع الحكوملات
ومن مات المجتمع المدني في مكافحة خطاب الكراهيلة بملا يشلمل تلوفير قنلوات مالئملة
لالبالغ عن المحتوى غير القانوني المحرة على الكراهية الاي ينشر في خدمات ا.
 -005ويعد التثقيف من أجلل تعزيلز التفلاهم بلين الثقافلات واالحتلرام المتبلادل والتسلامح
فيمللا بللين فاللات السللكان ضللروريا للقضللاء علللى التص لورات النمطيللة وأوج ل التعصللت ضللد
طوائف األقليات .ويتعين اعتبار التثقيف في مجال حقوق اإلنسان جزءا هاما من المنلاهج
المدرسية ،حيم يمكن أيض ا إدراج تاريي األقليلات وثقافت لا وتقاليلدها وكلالك مسلاهمات ا
ال امة في إثراء مجتمعاتنا.
 -006ويعد التثقيلف الخلاب بوسلائط اإلعلالم ضلروري ا ملن أجلل تزويلد الشلباب والبلالغين
بللاألدوات والمللوارد المالئمللة لتنميللة الفكللر النقللدي ب للدف التسللامل عللن دقللة المعلومللات
المقدمة في تلك الوسائط ومدى تحيزها وأثرها .وتوصي المقررة الخاصة بأن تلدرج اللدول
الم للام الرئيسللية للتثقيللف بوسللائط اإلعللالم فللي المنللاهج المدرسللية بجميللع المراحللل م للع
التركيز بشكل خاب على بياة اإلنترنت.
 -007وترحت المقررة الخاصة بما يؤديل المجتملع الملدني ملن عملل مشلكور ملن خلالل
تن لليم حمللالت التوعيللة لمكافحللة خطللاب الكراهيللة ،بمللا فللي ذلللك علللى شللبكة اإلنترنللت.
وتشللجع الللدول علللى التعللاون مللع تلللك المن مللات والمشللاريع ودعم للا ،بمللا يشللمل تقللديم
الدعم المالي.
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