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 موجز

القلق بشأن االجتاه "عن  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٧أعرب جملس حقوق اإلنسان يف مقرره  
، وطلب  "ية والدينية ومظاهر ذلك يف اآلونة األخرية      املتزايد إىل التشهري باألديان والتحريض على الكراهية العنصر       

املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري "إىل 
ىل وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أن يقدموا إ                

 من املادة ٢اجمللس يف دورته القادمة تقارير عن هذه الظاهرة، وخباصة عما يترتب عليها من آثار بالنسبة إىل الفقرة 
ويوجز هذا التقرير النتائج األولية للبحث الذي أجرته        ".  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٠

ويركز التقرير على البعد الدويل حلقوق اإلنسان ويستعرض . املوضوعاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن هذا 
مكانة القانون ونطاق العمل وحدوده فيما يتعلق بتنظيم مسألة املس باألديان والتحريض على الكراهية العنصرية               

 .والدينية

 إىل بذهلا داخل اآللية وينتهي التقرير يف استنتاجاته األولية إىل أن احلاجة تدعو إىل مزيد من اجلهود، ورمبا 
الدولـية حلقوق اإلنسان، وبشكل حمدد أكثر من أجل حتديد أبعاد القانون يف هذا اجملال تيسرياً ملزيد من التنفيذ                   
املتماسـك والفعـال عـلى الصعيد الوطين بطريقة تعزز التسامح، مع كفالة الضمانات حلرية التعبري واحلريات                 

 .األساسية األخرى
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 مقدمة

 الذي ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/١٠٧يقـدم هـذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان            -١
كراهية العنصرية والدينية ومظاهر القلق بشأن االجتاه املتزايد إىل التشهري باألديان والتحريض على ال"عن أعرب فيه 

املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد واملقرر اخلاص املعين باألشكال           " وطلب إىل    ،"ذلـك يف اآلونة األخرية    
املعاصـرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإىل مفوضة األمم املتحدة                

، أن يقدموا إىل اجمللس يف دورته القادمة تقارير عن هذه الظاهرة، وخباصة عما يترتب               السـامية حلقوق اإلنسان   
 ". من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠ من املادة ٢عليها من آثار بالنسبة إىل الفقرة 

جرته املفوضية  يعـرض هذا التقرير نتائج واستنتاجات وتوصيات أولية متخض عنها حبث متهيدي جداً أ              -٢
يونيه /ففي خالل الفترة الزمنية القصرية الفاصلة بني قرار جملس حقوق اإلنسان يف حزيران. السامية حلقوق اإلنسان

وهذه الدورة، مل يتسن للمفوضية سوى إجراء استعراض أويل حلالة القانون الدويل واالجتهاد القضائي واملمارسة               
وعلى حنو ما اقترح أدناه، تدعو احلاجة إىل عمل         .  ما يرد يف هذا التقرير     على الصعيدين اإلقليمي والوطين وذلك    

إضـايف كبري حىت يتسىن التوسع مبزيد من التفاصيل يف عرض النطاق الكامل للحالة الراهنة على مستوى القانون                  
اجهة التحدي  واملمارسـة بشأن هذه املسألة، وُتستكشف طائفة اخليارات املتاحة على صعيد السياسة العامة ملو             

 .العاملي املتمثل يف تعزيز التسامح والتفاهم عاملياً

وإذا كان قانون حقوق اإلنسان الدويل، إىل جانب االجتهاد القضائي واملمارسة على الصعيدين اإلقليمي      -٣
والعنف، فإن والوطين، جييز للدول كبح التعبري وغريه من الظواهر اليت من شأهنا إذكاء الكراهية العنصرية والدينية 
فقد أثبتت  . أي توافق يف اآلراء غري موجود بشأن العناصر اجلوهرية للقانون كما أن املمارسة تتباين تبايناً كبرياً               

الـتجربة العاملية املكتسبة من فظائع النازية إىل اإلبادة اجلماعية يف رواندا واحللقات اليت عرفتها الساحة مؤخراً                 
بري ووسائط اإلعالم عموماً من أجل إذكاء نار الكراهية وبث الشقاق بل إشاعة             كيف ميكن إساءة استعمال التع    

وهلذا السبب بالضبط انصب االهتمام على هذه القضية يف العديد من الصكوك واآلليات الدولية حلقوق               . العنف
 .اإلنسان

تعبري وغريها من   إن كـبح اخلطاب احملرض على الكراهية والعنف يقتضي عموماً تقييد وتقليص حرية ال              -٤
ذلك أن  . أشـكال احلقـوق واحلريات اليت يتمتع هبا اإلنسان واليت تشكل جوهر اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان               

التحدي املاثل هو كيفية التصدي لآلثار الشنيعة اليت خيلفها خطاب الكراهية دون النيل من حرية التعبري، وحرية                 
 وهلذا السبب، عادة . يات اليت تشكل الدعامة املطلقة حلقوق اإلنسان      تـبادل اآلراء واألفكار، وغري ذلك من احلر       

ما ينظر القانون الدويل ومعظم االجتهاد القضائي اإلقليمي والوطين إىل أي إجراء حيد من التعبري أو يعاقب عليه                  
 .على أنه تدبري استثنائي يتعني تطبيقه يف ظروف حمددة بشكل صارم على أساس معايري حمددة بوضوح

فمن بني القضايا . مل يتضـح بشكل تام توافق يف اآلراء بشأن ضبط حدود وأبعاد هذا التدبري االستثنائي       -٥
مفهوم التحريض نفسه وكيفية تقييم انطباقه يف احلاالت       ) أ: (الرئيسية، مثة قدر كبري من عدم اليقني بشأن ما يلي         

نطاق العقوبات املسموح هبا وسبل االنتصاف ) ج(يض؛ الظروف احملددة اليت جيوز فيها حظر التحر) ب(العملية؛ 
. مث هناك أيضاً قلق بالغ إزاء ما قد خيلفه احلظر احملتمل خلطاب الكراهية من أثر يف حرية التعبري  . املمكـن اتباعها  
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يشترط فإذا كانت حرية التعبري غري مطلقة قطعاً، فإن القانون الدويل ومعظم االجتهاد القضائي اإلقليمي والوطين                
ذلك أن الوضوح يف . احلرص على املوازنة بني أي من القيود املفروضة على التعبري أو غريه من أشكال إبداء الرأي

 .حتديد أهداف القانون ومعامله أمر أساسي لتحقيق هذا التوازن

احلقوق  من العهد الدويل اخلاص ب     ٢٠ من املادة    ٢وينبغي املزيد من التمحيص يف مدى استخدام الفقرة          -٦
وتدعو احلاجة أيضاً إىل حوار يف السياسة العامة        . املدنـية والسياسية أساساً ملواجهة خطاب الكراهية والتعصب       

لـلموازنة بني خمتلف املطالب املتنافسة، وإىل توجيه بغية االتفاق على رد متماسك تسترشد به الدول عند الوفاء              
، مع احلرص يف اآلن ذاته على سالمة النظام الدويل حلقوق           بالـتزاماهتا بكـبح التحريض على الكراهية والعنف       

 .اإلنسان

يبدأ التقرير ببيان موجز عن حالة التعصب العنصري والديين، مشرياً إىل ضرورة إجراء دراسة شاملة أكثر  -٧
جلزء ويستعرض ا . توثـق حجم املشكلة وتشكل أساساً ملعاجلة دولية فعالة على مستوى القانون والسياسة العامة             

الثاين من التقرير حالة القانون واملمارسة بشأن التحريض على الكراهية العنصرية والدينية، وكيفية تفسري القانون               
ويناقش اجلزء الثالث من التقرير مبزيد من التفصيل القضايا الرئيسية . وتطبـيقه من قبل آليات الرصد ذات الصلة       
أما يف اجلزء   . ة من حتليل االجتهاد القضائي فيما يتعلق بتطبيق القانون        املـتعلقة بالقانون والسياسة العامة والناشئ     

مث يناقش التقرير الطرق البديلة . الـرابع فـيحدد التقرير بعض التحديات القائمة يف جمال تفسري القانون وتطبيقه      
 على كيفية تعزيز    املمكـنة ملعاجلـة ظاهرة الكراهية العنصرية والدينية والتعصب العنصري والديين، مع التشديد            

وخيرج اجلزء األخري من التقرير ببعض االستنتاجات األولية من استعراض القانون ويقترح خطوات لكي        . التسامح
 .ينظر فيها جملس حقوق اإلنسان

  التشهري باألديان والتحريض على الكراهية العنصرية والدينية-أوالً 

الفترة القصرية املتاحة إلعداد هذا التقرير، أن تقوم        مل يتسـن ملفوضـية حقوق اإلنسان، يف خالل هذه            -٨
بـالعمل الشامل الالزم لتوثيق مدى احتمال وقوع زيادة يف حاالت التشهري باألديان والتحريض على الكراهية                

 .العنصرية والدينية وكيفية جتلي هذه احلاالت

وات القالئل األخرية قد سلط     بـيد أن بعض احللقات من األحداث اليت اشتهرت كثرياً على مدى السن             -٩
الضوء على ضرورة تركيز االهتمام على التدابري الرامية إىل تعزيز التسامح والتفاهم، ودعم اجلهود العاملية املبذولة    

ومن هذه األحداث عمليات التخريب اليت طالت       . مـن أجل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان للشعوب كافة         
ساجد والكنائس والبيع، وما ورد من هجمات ُشنت على أفراد بسبب معتقداهتم الدينية، أماكن العبادة، مبا فيها امل

ففي زمن أضحى غاية يف احلساسية، أدت       . والقيود وغريها من التدابري العقابية املطبقة على أساس العرق والدين         
 .هذه احلاالت إىل جمتمع يسوده التوتر والشقاق

ديدة تدابري ترمي إىل تعزيز احلماية القانونية لضحايا االعتداءات         وتصـدياً لذلـك، اختذت حكومات ع       -١٠
فقد سن بعض هذه احلكومات قانوناً جديداً يعاقب على هذه األعمال، بينما عزز             . الـنامجة من هذه األحداث    

إزاء وعلى الصعيد الدويل، كذلك، ساد القلق . الـبعض اآلخر القوانني املعمول هبا ووضعوا تدابري عقابية جديدة       
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فقد .  مبا يف ذلك لدى املقررين اخلاصني للجنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان اآلن-بعض هذه التطورات 
أعـرب املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                

قرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي         تعصـب، واملقـرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد وامل          
 .والتعبري عن قلقهم إزاء التعصب وعدم احترام األديان األخرى

وكجزء من أي مبادرة الستعراض حالة القانون يف هذا اجملال، سيكون من املهم القيام باستعراض شامل                 -١١
التشهري باألديان والتحريض على الكراهية العنصرية      لالجتاهـات واألمنـاط السائدة إلثبات مدى ازدياد حاالت          

والدينية فعالً، وكشف مصدرها وجتلياهتا، وحصر األسباب اليت قد ُتنسب إليها، وحتديد حجم الضرر الذي قد                
ذلك أن معلومات من هذا القبيل ستساعد يف التنوير لدى استعراض وتقييم            . حتدثـه على مستوى الفرد واجملتمع     

 .ون املعمول به، إضافة إىل املساعدة يف حصر نطاق أي حوار مقبل على صعيد السياسة العامةفعالية القان

  اإلطار القانوين-ثانياً 

يسـتعرض هذا اجلزء من التقرير حالة القانون بشأن التحريض، بدءاً باألحكام ذات الصلة يف الصكوك                 -١٢
 .ملعنيةالدولية حلقوق اإلنسان وكيفية تفسريها من لدن اآلليات ا

  حالة القانون يف الصكوك الدولية-ألف 

يعـاجل العديد من الصكوك واملؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان خمتلف جوانب التحريض على الكراهية               -١٣
ومن هذه الصكوك اإلعالن العاملي حلقوق      . العنصرية والدينية وعلى التعصب العنصري والديين والدعوة إىل ذلك        

نع جرمية اإلبادة اجلماعية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،            اإلنسـان، واتفاقـية م    
 .والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

واملغزى من حظر خطاب الكراهية مرتبط جزئياً هبدف تعزيز املساواة املوضوعية بني البشر، مبا يف ذلك                 -١٤
 .احلماية من التمييز

 هذا الصدد، فُسرت عدة أحكام يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أهنا جتيز للدول التدخل حلظر ويف -١٥
خطاب الكراهية أو اخلطاب الذي يعد استفزازياً أو حمرضاً على الكراهية وإن كان اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

وبالتايل فإن السلطة القانونية حلظر     . إليهاال يتـناول بشـكل صريح مسألة التحريض على الكراهية أو الدعوة             
 مجيع الناس أحراراً  " من اإلعالن العاملي، اليت تنص على ميالد         ١خطـاب الكراهـية مفهومـة ضمنياً من املادة          

 اليت تنص على املساواة يف التمتع باحلقوق واحلريات املنصوص عليها           ٢ومن املادة   " متساوين يف الكرامة واحلقوق   
، اليت تنص بشكل صريح     ٧ومن املادة   " اللون أو اجلنس  أو  دون أي متييز، كالتمييز بسبب العنصر       "يف اإلعـالن    

 .أكثر على احلماية من التمييز والتحريض على التمييز

 من اإلعالن العاملي إىل الواجبات اليت يتحملها كل شخص إزاء اجلماعة، ٢٩من ناحية أخرى تشري املادة  -١٦
قيود على احلقوق قد يكون الزماً ومشروعاً من باب احلرص على مجلة أمور منها              وتقـر بـأن فـرض بعض ال       

 ". حبقوق الغري وحرياته واحترامها الواجباالعتراف"
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إىل أبعد من ذلك حيث تنص صراحة يف املادة     )١(١٩٤٨وتذهب اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية لعام         -١٧
 .من األفعال اليت يعاقَب عليها" ى ارتكاب اإلبادة اجلماعيةالعلين عل[...] التحريض "على جعل ) ج(٣

أول معاهدة دولية وأوسعها نطاقاً  )٢(وتعـد االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        -١٨
 : من االتفاقية على ما يلي٤إذ تنص املادة . تتناول مسألة خطاب الكراهية بشكل مباشر

 على كل حتريض على باختاذ التدابري الفورية اإلجيابية الرامية إيل القضاء ]افالدول األطر [تتعهد 
 للمبادئ الواردة يف    الواجبة هلذه الغاية ومع املراعاة      هـذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، حتقيقاً         

 :ية، مبا يلي من هذه االتفاق٥اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وللحقوق املقررة صراحة يف املادة 

 التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل علىاعتـبار كـل نشر لألفكار القائمة       )أ( 
 هذه األعمال يرتكب ضد أي على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو حتريض علىحتريض 

ا يف ذلك عـرق أو أية مجاعة من لون أو أصل أثين آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، مب       
 ؛متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون

 من  ٢ذلك أن الفقرة    . ، فيستعمل لغة أكثر تقييداً    )٣(أما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       -١٩
حظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل     ُت" من العهد تنص على أن       ٢٠املـادة   

 ". على التمييز أو العداوة أو العنفضاًحتري

والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية  )٤(ويف النظام األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة -٢٠
وينقل نظام روما األساسي . )٦( من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     ٣ و ٢ ترد أحكام املادة     )٥(الدولـية لرواندا  

من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية وينص على مسؤولية أي شخص           ) ج(٣املادة   )٧(ة اجلنائية الدولية  للمحكم
 .)٨(جرمية اإلبادة اجلماعية" حيرض آخرين بشكل مباشر أو غري مباشر على ارتكاب"

تحريض على  خطـاب الكراهـية مقيد نظراً لقدرته األصلية على إحلاق الضرر ولتأثريه اجللي يف جمال ال                -٢١
فعلى سبيل املثال، يشري سجل األعمال التحضريية لوضع اتفاقية منع جرمية اإلبادة            . الكراهية بل حىت على العنف    

يعود يف مجيع احلاالت إىل ازدياد الكراهية العنصرية أو القومية "اجلماعية إىل أن ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية قد 
ة الدافع وراء إدراج التحريض على اإلبادة اجلماعية ضمن األفعال املعاقَب           ، وشكل ذلك من ناحي    )٩("أو الدينـية  

 إعالناً بشأن   ٢٠٠٥وعلى غرار ذلك، اعتمدت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف           . عليها يف اإلبادة اجلماعية   
 مؤشرات أمناط   :جلماعيةومقرراً بشأن متابعة اإلعالن اخلاص مبنع جرمية اإلبادة ا         )١٠(مـنع جرمية اإلبادة اجلماعية    

وكالمها يقيم عالقة بني خطاب الكراهية والتحريض على اإلبادة اجلماعية ويعد من             )١١(املنهجي واجلماعي  التمييز العنصري 
أو حتّرض  /االستخدام والقبول املنهجيان والواسعا النطاق للخطب أو أشكال الدعاية اليت ترّوج للكراهية و            بـاب اإلبادة    

والتصرحيات اخلطرية على لسان القادة     . جمموعـات األقليات، وبشكل خاص يف وسائل اإلعالم       عـلى العـنف ضـد       
الشخصـيات البارزة ّممن يعّبرون عن التأييد لتأكيد تفوق عرق ما أو جمموعة إثنية، ويرتعون عن األقليات                 /السياسـيني 

 .األقليات أو يربرونهصفات اإلنسانية أو يصّوروهنا يف صورة الشيطان، أو يتغاضون عن العنف ضد 
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ورغـم إمجاع الصكوك الدولية املشار إليها أعاله على قبول فكرة التقييد، فإهنا تتباين يف نطاق هذا التقييد ويف                    -٢٢
وعلى حنو ما أشري إليه أعاله، تعد االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز              . تفسـري العناصر األساسية للقانون    

 الصكوك نطاقاً ويبدو أهنا تتيح طائفة واسعة من طرق معاجلة التحريض والدعاية حيث تعرفهما حبرية العنصـري أوسـع    
بيد أن صكوكاً أخرى حذت حذو العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف هنجه احلذر               . ال يستهان هبا كذلك   

اص باحلقوق املدنية والسياسية يوحي بإمكانية وجود       وعالوة على ذلك، فإن تفسري العهد الدويل اخل       . والضـيق يف نطاقه   
، واحلق يف حرية الدين واملعتقد واحلق يف حرية التعبري،          ٢٠ من املادة    ٢بني عدة من أحكامه، ال سيما بني الفقرة         " تنازع"

 . على التوايل١٩ و١٨اللذين تنص عليهما املادتان 

  اجتهاد اهليئات التعاهدية واآلليات األخرى-باء 

تناولـت اآلليات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، مبا فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة القضاء على التمييز            -٢٣
العنصـري، واملقـرر اخلـاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز                  

 بذلك من تعصب، واخلبري املستقل املعين باألقليات، جوانب خمتلفة من القضايا اليت             العنصري، وكره األجانب وما يتصل    
ويف هذا الباب، يسلط التقرير الضوء على       . تشـمل ادعاءات بالتشهري باألديان أو الدعوة إىل الكراهية العنصرية والدينية          

 .بعض املالحظات واالستنتاجات الرئيسية

 اناللجنة املعنية حبقوق اإلنس -١ 

تناولت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مسألة التحريض على الكراهية العنصرية والدينية لدى نظرها يف عدة تقارير                 -٢٤
 :ومن األمثلة احلديثة امللحوظة ما يلي. أخرية، وأعربت عن قلقها البالغ يف عدد من املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا مؤخراً

ما أفادت به   " قلقها إزاء    ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن      )١٢(لياإليطافـيما يـتعلق بـتقرير        )أ( 
التقارير من حاالت خطب الكراهية، مبا يف ذلك صدور تصرحيات منسوبة إىل رجال سياسة تستهدف املواطنني األجانب                 

وبصورة منتظمة بأن أي خطاب ينم       أن تذكَّر علناً     وبناء عليه طلبت اللجنة إىل إيطاليا     ". والعرب واملسلمني والغجر أيضاً   
 الدولة الطرف   هاأن تزود  وأوصت اللجنة ب   ."جراء عاجالً ملقاضاة املسؤولني عنه    وأن تتخذ إ  عـن الكراهية حمظور قانوناً،      

 بشأن هذه القضية وأن ترصد الدولة الطرف احلالة         بيانات إحصائية عن الشكاوى والدعاوى واألحكام القضائية الصادرة       ب
 السائدة؛

وناشدت سويسرا  ". حاالت التعصب العنصري  "، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء       )١٣(سويسرافيما خيص    )ب( 
واقترحت اللجنة أيضاً أن تعزز الدولة الطرف       ". أن حترص على إنفاذ قوانينها بصرامة ضد التحريض والتمييز العنصريني         "

 لشروع يف إجراءات قانونية؛والية جلنتها االحتادية ملناهضة العنصرية بغية متكينها من ا

، تناولت اللجنة العالقة القائمة بني سياسات مكافحة اإلرهاب وحقوق          )١٤(ألملانيافـيما يتعلق بتقرير      )ج( 
بسبب "بعض األشخاص ذوي األصل األجنيب،     مكافحة اإلرهاب على     تدابريعواقب   إزاء   اإلنسـان، وأعربت عن قلقها    

محلة تثقيفية عن طريق    " تنظم   وعليه أوصت اللجنة السلطات األملانية بأن     ". موجـود مـناخ من سوء الظن الدفني جتاهه        
وسائط اإلعالم حلماية األشخاص ذوي األصل األجنيب، وخباصة العرب واملسلمون، من القوالب النمطية اليت تربط بينهم                

 ؛"وبني اإلرهاب والتطرف والتعصب
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لبعض "القلق الشديد إزاء نشر الصحافة املصرية       أعربت اللجنة عن    ،  )١٥(مصرفـيما يـتعلق بـتقرير        )د( 
إىل الكراهية العنصرية والدينية واليت تشكل حتريضاً       "، واليت تعترب مبثابة دعوات      "املقاالت العنيفة جداً واملوجهة ضد اليهود     

 ".مثل هذه األعمالوطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة ملعاقبة ". على التمييز، والعداء والعنف

واجـتهدت اللجـنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً بشأن مسألة التحريض فيما يتعلق بعدة شكاوى فردية قُدمت                  -٢٥
فوريسون ضد مبوجـب الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك قضية          

وكانت هذه القضية قد ُرفعت مبوجب قانون       ). ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨ؤرخ  ، امل ٥٥٠/١٩٩٣البالغ رقم    (فرنسا
 الذي جيرم نكران وقوع جرائم معينة والذي أدين مبوجبه القادة النازيون يف حمكمة نورمربغ               ١٩٩٠غيسو الفرنسي لعام    

) ٢٠٠٠أكتوبر  /ول تشرين األ  ١٨، املؤرخ   ٧٣٦/١٩٩٧البالغ رقم    (روس ضد كندا  ، وقضية   ١٩٤٦العسـكرية عام    
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ١٩الـيت تتعلق بنكران احلق يف التعبري عن اآلراء الدينية املنصوص عليها يف املادة        

ويف كلتا القضيتني، أيدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان القيود املفروضة على حرية التعبري لكون هذه القيود                . والسياسـية 
 .جاء يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمتفقة وما 

 جلنة القضاء على التمييز العنصري -٢ 

ورغم أن  . تناولـت جلـنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً مسألة التحريض على الكراهية العنصرية والدينية               -٢٦
الوالية املوكلة للجنة، فقد أكدت اللجنة أن قضايا        التحريض على الكراهية الدينية قد يبدو يف الوهلة األوىل خارج نطاق            

وتبني األمثلة التالية كيفية نظر اللجنة يف مسألة التحريض على          . )١٦(تقع ضمن اختصاصها  " تداخل التمييز اإلثين والديين   "
 .الكراهية العنصرية والدينية

زاء عدم التأكد من اإلنفاذ الفعلي      ، أعربت اللجنة عن قلقها إ     )١٧(جبمهورية إيران اإلسالمية  فيما يتعلق    )أ( 
معلومات "ونتيجة لذلك، أعربت اللجنة عن رغبتها يف تلقي         . للقانون الداخلي الذي جيرم التحريض على التمييز العنصري       

 ؛"عن التنفيذ الفعلي للقانون فيما يتعلق بالقضاء على مجيع أشكال أفعال التمييز العنصري والتحريض عليه

. مشاعر العداوة جتاه بعض اجملموعات اإلثنية يف نيجرييا       ، الحظت اللجنة بقلق     )١٨(يجرييابنفـيما يعلق     )ب( 
خلو تشريعات الدولة الطرف من أحكام جزائية صرحية حتظر املنظمات وأنشطة الدعاية            "وأعربت عن قلقها كذلك إزاء      

تشجيع حوار حقيقي، إىل حتسني     لى  بأن تسع "وأوصت اللجنة الدولة الطرف     . )١٩("الـيت تدعـو إىل الكراهية العنصرية      
 ؛"العالقات بني خمتلف الطوائف اإلثنية والدينية بغية تعزيز التسامح والتغلب على التحيزات والقوالب النمطية السلبية

، أعربـت اللجنة عن أسفها لغياب قانون داخلي بشأن التمييز العنصري            )٢٠(غواتـيماال ميـا خيـص      )ج( 
باعتماد تشريع خاص يعاقب على نشر األفكار القائمة على مفاهيم "أوصت الدولة الطرف والتحريض على هذه األفعال و   

الـتفوق أو عـلى الكـره العنصري أو التحريض على التمييز العنصري أو أفعال العنف املوجهة ضد الشعوب األصلية                    
 ؛"واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي

تعديالت اليت أجريت على القانون األساسي حلرية التعبري،        ، رحبت اللجنة بال   )٢١(بالسويدفـيما يتعلق     )د( 
 ؛"إجراءات إقامة الدعاوى القانونية عند حدوث قالقل عنصرية"تسهيل واليت ترمي إىل 
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أن األفعال اخلطرية اليت ترتكب بدافع الكراهية اليت تقوم على  "والحظـت اللجـنة بارتـياح أيضاً          )ه( 
 اعتمدت سلوفاكيا، وأن )٢٢("األسترالية جرائم جنائية يف معظم الواليات واألقاليم        العنصـرية أو الـتحريض عليها تعترب      

خطـة عمـل ملـنع مجيع أشكال التمييز، والعنصرية، وكره األجانب، ومعاداة السامية وغري ذلك من مظاهر التعصب                   "
 .)٢٣("٢٠٠٥-٢٠٠٤ و٢٠٠٣-٢٠٠٢للفترتني 

ن هذه املسألة عن احملاكم الدولية، مبا فيها حمكمة نورمربغ          وصـدرت أيضـاً أحكـام تتعلق جبوانب رئيسية م          -٢٧
 .العسكرية، واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  االجتهاد القضائي اإلقليمي-جيم 

 وامليثاق األفريقي   )٢٥(ان، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنس    )٢٤(فُسـر كل من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان        -٢٨
على أهنا جتيز للدول أن حتظر خطاب الكراهية والدعوة إىل الكراهية على أساس الدين               )٢٦(حلقـوق اإلنسـان والشعوب    

. فجميع هذه الصكوك الثالثة تتضمن أحكاماً تتعلق باملساواة وعدم التمييز وتضمن أيضاً احلق يف حرية التعبري               . والعـرق 
 .يناً كبرياً يف سبل تناوهلا للقضايا ويف املوازنة بني حظر خطاب الكراهية واحلق يف حرية التعبريغري أهنا تتباين تبا

ال تتضمن حكماً حمدداً حيظر التحريض       )٢٧(بيد أن االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         -٢٩
حرية  (١٠، واملادة   )حرية الفكر والوجدان والدين    (٩ يف املادة    إمنا مثة بنود مقيدة عامة    . على الكراهية العنصرية والدينية   

تبيح تقييد هذه احلقوق حفاظاً على النظام االجتماعي والعام، ) حرية االجتماع وتكوين اجلمعيات   (١١، واملادة   )التعـبري 
 .ومحاية للصحة واألخالق وحقوق اآلخرين كذلك

ن يف هذه البنود التقييدية إباحة حلظر التحريض على الكراهية          وقـد قـرأت احملكمـة األوروبية حلقوق اإلنسا         -٣٠
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على أن أحكام االتفاقية ال           ١٧فعلى سبيل املثال، تنص املادة      . العنصـرية والدينية  

 تنص عليها، أو إىل تقييدها      جيوز أن تفسَّر على أهنا تعطي احلق يف القيام بأي نشاط يرمي إىل تقويض أي من احلقوق اليت                 
وقد استندت إىل ذلك احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حيث يف ذلك تربيراً  . أكـثر ممـا هو منصوص عليه يف االتفاقية        

 .)٢٨(لقوانني مكافحة خطاب الكراهية ال اشتراطاً لسنِّها بالضرورة

أي إشارة صرحية إىل الكراهية  )٢٩(لشعوبامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وا  وعـلى غـرار ذلـك، ليس يف          -٣١
ورغـم ذلك، ولتربير قوانني مكافحة خطاب الكراهية، ميكن االستناد إىل عدة أحكام يف امليثاق               . العنصـرية والدينـية   

األفـريقي تـنص على تقييد حق األشخاص يف تلقي املعلومات ونشرها، وعلى االعتراف بالواجبات كما احلقوق، ومن             
، واحترام اآلخرين واحلفاظ على عالقات ترمي إىل   )٢٧املادة  (ة احلقوق مع مراعاة حقوق اآلخرين       ذلـك وجوب ممارس   

 ).٢٨املادة (تعزيز االحترام والتسامح 

 هي اليت تنص حتديداً على حظر خطاب الكراهية يف مادهتا           )٣٠(االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان   فقـط هناك     -٣٢
دعاية للحرب وأي دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية مما يشكل حتريضاً       أي  "، الـيت تنص على أن       )٥(١٣

على العنف خارج القانون أو على أي شكل آخر من األعمال غري القانونية ضد أي شخص أو مجاعة من األشخاص ألي       
 ".عد جرائم يعاقب عليها القانونسبب من األسباب مبا فيها العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو األصل القومي ت
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ومثل الصكوك الدولية، تركت الصكوك اإلقليمية العديد من القضايا غري واضحة حيث مل تقدم تفاصيل كثرية                 -٣٣
 .عن تأويالت حمددة وكيفية التوفيق بني مواطن التعارض البادية بني أحكامها

  تفسري القانون وتنفيذه-ثالثاً 

إلنسان الدولية ومعها الصكوك اإلقليمية والفقه الوطين بوضوح على أن          لـئن نصـت صكوك حقوق ا       -٣٤
التحريض على الكراهية العرقية والدينية ميكن حظره واملعاقبة عليه، فإن تفسري القانون وتنفيذه قد ظال متفاوتني                

تنف مسائل حيوية والعديد من املفاهيم الرئيسية ليس معّرفاً بطريقة موحدة والكثري من الغموض يك. وموضع جدل
مثل أهداف القانون، ومدى الضرر العام الذي جيب أن يّربر فرض قيود على احلريات األساسية، واحلد الذي ميكن 
وضـعه بشـكل مناسب حلرية التعبري وغريها من احلريات، وطبيعة ونطاق العقوبات وسبل االنتصاف اليت ميكن    

 .تطبيقها على الكالم املغرض

كـان وضع مبادئ توجيهية واضحة وتوخي التماسك لضمان التنفيذ الفعال للقانون            ومـن األمهـية مب     -٣٥
ومن جهة أخرى فإن خطر إضعاف حقوق اإلنسان بشكل . وتشجيع التسامح الذي جيب أن يكون هدف القانون

هذا جمال  و. عـام يزداد عندما ال يكون هناك توافق يف اآلراء وتفاهم مشترك للعناصر األساسية املكّونة للقانون               
ميكن أن يسهم إسهاماً هاماً يف توجيه التنفيذ الوطين للقانون بطريقة ميكن أن تشجع التسامح دون إضعاف حقوق 

 .اإلنسان األخرى

  مفهوم التحريض-ألف 

عـلى الرغم من االتفاق الواضح الواسع النطاق على أن فئات معينة من فئات الكالم اجلارح أو الكالم                   -٣٦
اراً ضارة ميكن حظره قانوناً فإن مفهوم التحريض وغريه من املفاهيم الرئيسية ليست معرَّفة كما               الذي ُيحدث آث  

والصكوك الدولية واإلقليمية ال تعطي عموماً أية تعاريف ولطاملا اعترضت هيئات الرصد صعوبات يف              . ينـبغي 
ية حبقوق اإلنسان استخدام تعريف     فعلى سبيل املثال جتنبت اللجنة املعن     . وضـع تعاريف مناسبة ألغراض التنفيذ     

للخطاب احملرض على الكراهية بل ركزت عوضاً عن ذلك على األذى احملتمل هلذا النوع من التعبري على حقوق                  
فوريسون و )٣١()ضد كندا روسانظر على سبيل املثال (الغـري، وعلى ما إذا كان من الضروري منع ذلك الضرر       

 ).ى وقع التصرحيات على إثارة املشاعر املعادية للسامية، وقد ركزت القضيتان عل)٣٢(ضد فرنسا

فعلى سبيل  . ومل حتـظ حماوالت تعريف اخلطاب احملّرض على الكراهية بقدر كبري من التوافق يف اآلراء               -٣٧
اخلطاب احملّرض على   "املـثال اقترحت توصية جملس أوروبا بشأن اخلطاب احملرِّض على الكراهية تعريفاً واسعاً ل                 

مجيع أشكال التعبري اليت تنشر أو حتّرض أو تشّجع أو تربر الكراهية العرقية أو كره األجانب أو   "يشمل  " راهيةالك
التعصب املعرب عنه بالرتعة القومية     : معاداة السامية أو غري ذلك من أشكال الكراهية املبنية على التعصب، مبا فيها            

وهذا األمر مشويل . )٣٣("ألقليات واملهاجرين والسكان من أصل مهاجرواالعتداد باالنتماء اإلثين والتمييز والعداء ل  
وعلى حنو مماثل فإن تعريف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا للتحريض . جداً وميكن أن يثري من املسائل أكثر مما حيل

ا هو غري مرٍض أيضاً ألن إمن" قولبة لالنتماء اإلثين وَمدح فيه يف نفس الوقت" بأنه ناهيماناعلى الكراهية يف قضية  
 .العنصرين، القولبة والقدح، ال يعرفان نفسهما بنفسهما
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التحريض على فعل غري    ) أ: (ومفهـوم التحريض يستخدم عادة لنقل ثالثة أفكار خمتلفة على األقل هي            -٣٨
تم ولكن خيلق يف التحريض على فعل مشروع ال ي) ب(؛ )مثل اإلبادة اجلماعية والعنف والتمييز(مشروع يتم فعالً 

  كراهية عرقية-خلق حالة ذهنية معينة ) ج(ذهـن املـتلقي الرغـبة األساسـية يف ارتكاب فعل غري مشروع؛            
ولعل الفكرتني األوليني أقل األفكار إثارة للجدل من وجهة النظر .  دون صلة بفعل غري مشروع معيَّن-وعنصرية 

 .ةالعملية كما تدل على ذلك حاالت اإلبادة اجلماعي

وعلى . وتـنطوي صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية على مفاهيم خمتلفة بعض الشيء للتحريض             -٣٩
 من املادة ٥ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والفقرة ٢٠ من املادة ٢سـبيل املثال فإن الفقرة     

وبالتايل، وإلدانة شخص مبوجب أي مادة      . لكراهية من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان حتظر الدعوة إىل ا         ١٣
من ) أ(٤ومن جهة أخرى، حتظر املادة      . من هاتني املادتني، من الضروري إثبات هذه الدعوة بنّية زرع الكراهية          

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري جمرد نشر أفكار تقوم على أساس التفوق والكراهية                
 فبموجب هذه االتفاقية األخرية فإن نشر الفكرة نفسه هو ما جيلب العقاب دون أي شرط آخر خبصوص                .العرقية

 .وقد يبدو ذلك اختالفاً دقيقاً ولكنه ذو داللة يف حتديد نطاق القانون. )٣٤(نيته أو أثره

ا تعكس على   وباإلضافة إىل ذلك فإن الصكوك تطبِّق أيضاً مصطلحات خمتلفة لوصف طبيعة اجلرم، لكنه             -٤٠
أية " من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حتظر          ٢٠ من املادة    ٢والفقرة  . األرجـح مفاهيم مماثلة   

ومن جهة  ". دعـوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف                
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري الرامية ) أ(٤ادة أخرى، هناك احلكم املقابل لذلك يف نص امل

ويبدو أن الكراهية والعداء يشريان إىل      ". نشـر األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية         "إىل  
واللجنة املعنية حبقوق   . مفاهيم مماثلة جداً ولئن مل يتسن تعريف أي من املفهومني بدقة، خالفاً للتمييز أو العنف              

اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري قد أدركتا هذه املفاهيم على أهنا تأخذ حبالة ذهنية سلبية وليس بفعل            
وبعبارة أخرى فإن النتيجة احملظورة هي إضمار عداء جتاه جمموعة مستهدفة وليس من األساسي التأثري يف  . حمـدد 

 .احلالة الذهنية هذه

 الصعب اخلروج باستنتاجات ثابتة خبصوص القواعد املنظِّمة للخطاب احملّرض على الكراهية من هذه ومن -٤١
ومن وجهة نظر القانون الدويل فإن مسألة حتديد ما الذي يشكل حتريضاً على اإلبادة اجلماعية أو على                 . احلاالت

ضي النظر يف عدد من املسائل، مبا يف        نتائج حمظورة أخرى معترف هبا مبوجب أحكام التحريض على الكراهية تقت          
. ذلك النية أو العالقة السببية أو العالقة املنطقية بني الكالم والنتيجة احملظورة والسياق واللهجة املستخدمة واحلقيقة

ومـن جهـة أخـرى تبيِّن قضايا حديثة العهد يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا الصعوبات املفاهيمية واخلاصة                  
 .اسة العامة اليت تنشأ عن مشاكل التعريف هذهبالسي

  سياق العرق والدين-باء 

فعلى سبيل  . يزداد النقاش القانوين تعقيداً بدرجة احلساسية اليت تكتسيها مناقشات مسأليت العرق والدين            -٤٢
فاقية القضاء على مجيع    من ات ) أ(٤املثال يقدَّم االنشغال املتزايد بالعنصرية أحياناً كتفسري للنطاق األوسع للمادة           

أشـكال التميـيز العنصري اليت حتظر جمرد نشر األفكار القائمة على أساس الكراهية العرقية أو التفوق العرقي،                  
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ١٩ من املادة    ٣ويف املقابل فإن الفقرة     . بصـرف الـنظر عن أي تأثري      
ياقات أخرى، ال ُتجيز فرض قيود على حرية التعبري إالّ بالقدر الالزم حلماية والسياسية، اليت تشمل التحريض يف س

 .الصاحل العام املعين

 اليت رأت فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن بث برنامج           جرزيلدوهـذه النقطة توضحها قضية       -٤٣
رفني عنصريني إمنا هو تعبري يتمتع تلفزيوين على اهلواء ينطوي على تصرحيات حترض على الكراهية صادرة عن متط  
ويبدو واضحاً من القرار أن ما . باحلماية ألن نية خمرج الربنامج كانت تتمثل يف إثارة نقاش عام حول هذه املسألة

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٢٠ من املادة    ٢أقـدم عليه الصحفي من أفعال ال يندرج ضمن نطاق الفقرة            
والحظت احملكمة أيضاً أن السياق  . ك يف املقام األول ألنه مل يشكّل دعوة إىل الكراهية         املدنـية والسياسـية وذل    

 .يستبعد أن تكون التصرحيات قد حرضت على العنف أو التمييز أو العداء

ومـع أن احملكمـة األوروبية رأت أن قرارها ال يتماشى مع االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال                   -٤٤
حتظر ) أ(٤ري فإنه من املقبول متاماً أن يكون اعتقاد السيد جرزيلد متفقاً مع ذلك الصك ألن املادة            التمييز العنص 

وقد الحظ تقرير جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل اجلمعية . جمرد نشر أفكار تقوم على أساس الكراهية العرقية
ليل على اإلطالق على أن احلق يف احلماية من         العامـة أن بعض األعضاء قد رحبوا هبذا احلكم على أنه أوضح د            
وقد رأى أعضاء آخرون أن األمر حيتاج، يف . التمييز العنصري يف أي بلد لـه األسبقية على احلق يف حرية التعبري      

 .)٣٥(مثل هذه احلاالت، إىل النظر يف الوقائع فيما يتعلق باحلقني معاً

سائد هو أن ضمان حرية التعبري حيمي حىت النقد الشديد جداً           أما فيما يتصل بالدين، فإن الرأي العام ال        -٤٥
غري أن حرية الكالم ال حتمي تصرحيات أولئك الذين تتمثل أهدافهم ببساطة يف التحريض على الكراهية . )٣٦(للدين

ج إذ  يبدو أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد أيدت هذا النهجينيفسكيويف قضية . ضد أتباع ديانات معينني
 رأت أن التعـبري املطعـون فـيه لـيس هجومـاً عفويـاً عـلى ديانـة وإمنـا هو جزء من مقارعة األفكار                        

)"Débat d'idées"()٣٧(. 

وقوانـني الـتجديف، اليت ترمي عادةً إىل ضمان احترام معتقدات أتباع الديانات الراسخة قد طرحت                 -٤٦
ية حلقوق اإلنسان القيود املفروضة على حرية التعبري على وقد أقّرت احملكمة األوروب. جمموعـة خمتلفة من املسائل    

العبارات اليت هي جارحة للغري بشكل جماين وتشكِّل بذلك         "، لكن التركيز احملدود قد كان على        )٣٨(هذا األساس 
 .)٣٩("انتهاكاً حلقوقهم وال تسهم بأي شكل من األشكال يف النقاش العام القادر على النهوض بشؤون اإلنسان

  حرية التعبري-جيم 

احلق يف حرية التعبري ليس حق مطلقاً ويسلّم كل من القانون الدويل ومعظم الدساتري الوطنية بكونه جيوز       -٤٧
ويضع القانون الدويل اختباراً    . أو اخلاصة األساسية  /فـرض قيود حمدودة على هذا احلق لضمان املصاحل العامة و          

 من العهد الدويل ١٩ من املادة ٣وعلى وجه التحديد تنص الفقرة . ودواضحاً ميكن مبوجبه تقييم شرعية هذه القي
 :اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على ما يلي
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 من هذه املادة واجبات ومسؤوليات ٢تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة  -٣ 
ص القانون وأن تكون    وعلى ذلك جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بن           . خاصة

 :ضرورية

 الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛ )أ( 

 .حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة )ب( 

وتواصل اإلعراب عن القلق إزاء تأثري القواعد املتعلقة بالتحريض على الكراهية على حرية التعبري طوال                -٤٨
وهي تلعب دوراً رئيسياً .  الصكوك الدولية، وكذلك يف خمتلف اهليئات املكلَّفة مبهمة تطبيقهاتاريخ صياغة خمتلف

 .يف تعيني حدود التحريض على اإلبادة اجلماعية والتحريض على الكراهية يف إطار القانون الدويل

املساواة : ستني مها والقـانون الدويل بشأن التحريض يشمل املوازنة بني مطلبني وحقيقتني ملحتني متناف            -٤٩
فاملساواة حق أساسي من حقوق اإلنسان وعلى أساسه تقوم من الناحية الفلسفية مجيع حقوق              . وحـرية الكالم  

وحرية التعبري أساسية باملثل، وذلك إىل حد كبري بسبب دورها الوظيفي يف محاية احلقوق . اإلنسان ومحاية كرامته
واحملاكم . ساواة وحرية الكالم دعامتان أساسيتان للدميقراطية واملشاركةوامل. األخرى والقيم االجتماعية األساسية 

الدولية والوطنية على السواء كثرياً ما تشّدد على األمهية اخلاصة للكالم يف املشاركة يف اخلُطب العامة وبالتايل عن 
 .)٤٠(احلاجة إىل معايري سامية للحماية

ظر التحريض على الكراهية تعاجلها خمتلف الصكوك بطرق خمتلفة         والنقطة املشتركة بني حرية التعبري وح      -٥٠
وكلّ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق    . بعـض الشـيء كما يعاجلها الباحثون      

 .)٤١(املدنية والسياسية يضمن حرية التعبري بعبارات مماثلة جداً

 .)٤٢(١٩ متوافقة مع املادة     ٢٠ من املادة    ٢ن حتديداً أن الفقرة     ولقد ذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا      -٥١
ولو أن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ال تضمن احلق يف حرية التعبري إال أهنا تشترط              

 اإلنسان واليت تشمل     مع املراعاة الالزمة للمبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق         ٤اختـاذ تدابري عمالً باملادة      
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         ٥وتنص أيضاً املادة    . املساواة وعدم التمييز وحرية التعبري    

 .العنصري على التساوي أمام القانون يف التمتع بعدد كبري من احلقوق، مبا فيها حرية التعبري

فالضمانة الواردة يف االتفاقية    . اإلنسان اإلقليمية الثالثة  وحـرية التعـبري حتمـيها أيضاً صكوك حقوق           -٥٢
األوروبية حلقوق اإلنسان شبيهة جداً مبا ورد يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإن كان بقائمة 

ية األمريكية  والضمانة الواردة يف االتفاق   . أطول بشكل طفيف من الغايات اليت جيوز خدمة هلا تقييد حرية التعبري           
حلقوق اإلنسان شبيهة بذلك إىل حد كبري من ناحية هيكلتها، وإن انطوت إضافةً إىل ذلك على عدد من أشكال                   
احلماية الصرحية حلرية التعبري، مثل اإلخضاع لرقابة مسبقة، واستخدام أساليب ووسائل غري مباشرة لتقييد حرية               

فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب قد ضّيقت إىل حد كبري النطاق          والضـمانة املوجودة يف امليثاق األ     . )٤٣(التعـبري 
 .)٤٤(احملتمل هلذا النص
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ولقـد أوضحت احملاكم الدولية أن اختبار القيود املفروضة على حرية التعبري اختبار صارم جداً يفرض                 -٥٣
وهذا . اً عليه يف القانون أوالً وقبل كل شيء جيب أن يكون التقييد منصوص.)٤٥(معيار تربير عالياً جداً على الدول

ُيصاغ بدقة كافية لتمكني "ال يعـين وحسب أن التقييد جيد أساساً يف القانون وإمنا أيضاً أنّ القانون يف املتناول و        
 ينطبق على القوانني - شرط نص القانون على التقييد -واجلزء األول من االختبار . )٤٦("املواطن من تنظيم سلوكه
ى اإلبادة اجلماعية والتحريض على الكراهية بنفس الطريقة اليت تنطبق هبا أية قوانني تقّيد              املـتعلقة بالتحريض عل   

 .وبعبارة أخرى فإن هذه القوانني جيب أن تكون يف املتناول ودقيقة. حرية التعبري

ضيحها غري أن احملاكم الدولية قد رأت أنه حىت اجملموعة الغامضة بعض الشيء من القواعد األولية جيب تو -٥٤
املعايري املبهمة اليت انطوت عليها     " أقرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       روسويف قضـية    . )٤٧(بتفسـري قضـائي   

ولكنها رأت مع ذلك أهنا منصوص عليها يف القانون، مشرية إىل أن حمكمة كندا العليا قد نظرت يف                  " األحكـام 
 .صلي يف القانون الكنديمجيع جوانب القضية وخلُصت إىل وجود أساس كاٍف للقرار األ

 من  ٣وعالوة على ذلك، ال بد للتدخل من توخي واحد أو أكثر من األهداف الوارد ذكرها يف الفقرة                   -٥٥
وقائمة األهداف هذه حصرية، وواضح أن القيود       .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٩املادة  

وثالثاً، فإن التقييد جيب أن يكون ضرورياً       . راضاً أخرى ليست مشروعة   املفروضة على حرية التعبري اليت ختدم أغ      
للتقييد، وأن األسباب اليت تقدمها " حاجة اجتماعية ملحة"أن هناك " ضرورية"وتعين لفظة . حلماية تلك األغراض

ويف إطار هذا   . )٤٨(وأن القيد متناسب مبعىن أن الفوائد تفوق الضرر أمهّية        " وجيهة وكافية "الدولـة لتربير التقييد     
اجلـزء مـن االختبار حتديداً تتقرر األغلبية العظمى من قضايا حرية التعبري، مبا يف ذلك تلك اليت تشمل اخلطاب            

 .احملرض على الكراهية

وكما مت إبراز ذلك عند صياغة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، هناك احتمال تنازع بني   -٥٦
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تضمن حرية التعبري ولكن ُتجيز      ١٩ادة   من امل  ٣الفقـرة   

. )٤٩( اليت تفرض التزاماً بتقييد حرية الكالم٢٠ من املادة ٢فرض قيود على هذه احلرية يف ظروف معينة، والفقرة 
نه تقّرر أن تقترب املادتان من بعضهما البعض وقد ظلت املادتان منفصلتني حيث إهنما تعاجلان هدفني خمتلفني غري أ

 .)٥٠(للتشديد على العالقة الوثيقة بينهما

 رأت اللجـنة املعنية حبقوق اإلنسان أن تقييد حرية التعبري لصاحب البالغ هتدف إىل               روسويف قضـية     -٥٧
 من العهد   ١٩ من املادة    ٣احلمايـة من العنصرية كان وال بد من تربيره بالرجوع إىل االختبار الوارد يف الفقرة                

وهذا يعكس النتيجة الطبيعية وأن أي قانون يسعى إىل إنفاذ أحكام . )٥١(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية جيب أال يتخطى حدود القيود املفروضة ٢٠ من املادة ٢الفقرة 

 من ٣وعلى العكس من ذلك ال بد من تفسري الفقرة . ١٩ من املادة ٣ عليها يف الفقرة على حرية التعبري املنصوص
 .٢٠ من املادة ٢ بطريقة حتترم أحكام الفقرة ١٩املادة 

 من املادة   ٢ والفقرة   ١٩ من املادة    ٣وتكمن الصعوبة األساسية يف تسوية عدم التوافق احملتمل بني الفقرة            -٥٨
واألمر يتعلق هنا، إىل حد كبري، مبا       . رورة يف اختبار القيود املفروضة على حرية التعبري        يف اجلزء املتعلق بالض    ٢٠

 .يشكل حتريضاً، وهذه مسألة متت معاجلتها من قبل
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 ال تسري ١٩ من املادة ٣ومن األمهية مبكان أيضاً أن احلق يف اعتناق اآلراء ال خيضع لقيد ذلك أن الفقرة  -٥٩
وهذا يعين أن كل شخص .  اليت حتمي اآلراء١٩ من املادة ١ وليس على الفقرة ١٩ادة  من امل٢إال عـلى الفقرة     

وال جيوز للقانون . حر يف اعتناق أية آراء يرغب يف اعتناقها، وحىت اآلراء العنصرية والقائمة على اإلبادة اجلماعية  
 .الدويل أن جييز هذه القيود إال عند اإلعراب عن اآلراء

 ت وسبل االنتصاف نطاق اجلزاءا-دال 

مـىت وألي مدى جيوز للدولة أن تتصرف حلظر التحريض مسألة غامضة، وتتراوح اخليارات من فرض                 -٦٠
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٢٠ من املادة    ٢والفقرة  . حظر على وسائل اإلعالم إىل فرض جزاءات جزائية       

 من اتفاقية ٤رِّض على الكراهية، يف حني تشترط املادة أي كالم حي" ُيحظَر بالقانون"املدنية والسياسية تقضي بأن 
 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان أن       ١٣ من املادة    ٥القضـاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والفقرة         

 ".جرمية يعاقب عليها القانون"يكون الكالم التحريضي 

ال األحكام اجلنائية املتعلقة بالتحريض على      وملعظـم الـدول، يف املمارسـة العملية، شكل ما من أشك            -٦١
من االتفاقية  ) أ(٤الكراهية، وإن كان العديد من بينها ال يشمل مجيع أشكال التحريض املنصوص عليها يف املادة                

وقد أدت لغة االتفاقية الدولية األكثر تشدُّداً مبعظم أعضاء         . الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       
، ولئن أمكن أن يقال أيضاً إن النظم )٥٢(لقضاء على التمييز العنصري إىل تأييد هنج القانون اجلنائي أساساً   جلـنة ا  

فعلى سبيل املثال، اعتمدت اللجنة األوروبية ملناهضة       . املدنـية أو اإلداريـة تفرض أيضاً يف حاالت معينة عقاباً          
حة العنصرية تبيِّن بشكل واضح جداً ما الذي ترى أنه العنصرية والتعصب توصية سياسة عامة بشأن التشريع ملكاف

ولئن سلّمت هذه الدول بالدور اهلام للقانون املدين . يـتعني عـلى خمتلف فروع القانون أن تشمله يف هذا اجملال          
 . )٥٣(واإلداري إال أهنا توصي أيضاً بإخضاع أشكال معينة من أشكال التحريض على الكراهية للجزاء اجلنائي

تتعارض " إىل قانون يوِضح أن األنشطة       )٥٤( للجنة املعنية حبقوق اإلنسان    ١١شـري التعليق العام رقم      وي -٦٢
حييل إىل القانون اجلنائي أو     " اجلزاء"ومفهوم  . يف حالة االنتهاك  " جزاء مناسب "وينص على   " والسياسـة العامة  

 .املدين تفي هبذا املعياراإلداري ولكن ميكن أن ُيفَهم أيضاً أن سبل االنتصاف مبوجب القانون 

وقـد سعت احملاكم الدولية إىل أقصى حد إىل تطبيق اجلزاءات اجلنائية الرامية إىل تقييد التحريض على                  -٦٣
ويف العديد من البلدان ميكن رفع دعوى مدنية لطلب التعويض عن . )٥٥(الكراهية ألهنا فيها جتاوز إىل حد كبري جداً

وعلى سبيل  . ، مبا يف ذلك حيثما يتم التمييز عن طريق الكالم احملرِّض على الكراهية            التمييز، مثالً يف مكان العمل    
املثال تدعو توصية جملس أوروبا بشأن التحريض على الكراهية إىل مزيد االهتمام بسبل االنتصاف يف إطار القانون 

توصية إىل إمكانية النص على     وتشري نفس ال  . )٥٦(املدين اليت تفضي إىل تعويض عن اخلطاب احملرض على الكراهية         
 .أو التراجع عن الكالم احملرِّض على الكراهية/حق الرد و

ولدى العديد من البلدان مثالً ُنظم . وميكن استخدام تدابري إدارية خمتلفة للتصدي للتحريض على العنصرية -٦٤
اله تقوم على أساس تطبيق التدابري      فعالً فإن عدة قضايا من القضايا الواردة مناقشتها أع        . إدارية للتصدي للتمييز  
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وتسمح هذه الُنظم بتطبيق التدابري اإلدارية رداً . )٥٧(على الصعيد الوطين من جانب هيئات مكافحة التمييز اإلدارية
 .على الكالم الذي يكون مبثابة متييز، فضالً عن أشكال التمييز األخرى بطبيعة احلال

ة تدابري غري قانونية عديدة، من بينها تدابري التنظيم الذايت من جانب وميكـن أن تكمِّـل التدابري القانوني    -٦٥
ويف العديد من   . هيئات وسائل اإلعالم أو قنوات وسائل اإلعالم أو مجعيات الصحفيني، ملنع نشر الكالم املؤذي             

 باملعايري  البلدان شكّلت قطاعات وسائل اإلعالم، وال سيما الصحف والصحفيون، هيئات ذاتية التنظيم للنهوض            
. املهنـية وللقيام، يف بعض احلاالت، بتزويد اجلمهور بنظام شكاوى لإلبالغ الذي يقصِّر يف الوفاء باملعايري الدنيا            

 .ويف العديد من احلاالت تشمل هذه املعايري قواعد تتعلق باإلبالغ عن املسائل اليت تشمل العرق

وقد نص  . )٥٨(دويل إعالن مبادئ بشأن سلوك الصحفيني     ولقد اعتمد على سبيل املثال احتاد الصحفيني ال        -٦٦
 : على ما يلي٧املبدأ 

جيب أن يكون الصحفي واعياً خبطر التمييز الذي تنقله وسائل اإلعالم، وعليه أن يبذل كل ما يف وسعه                  
 لتفادي تيسري هذا التمييز القائم، يف مجلة أمور أخرى، على أساس العرق أو نوع اجلنس أو امليل اجلنسي            

 .أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغريه من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي

وتعـد إثارة الوعي املوجهة إىل وسائل اإلعالم حتديداً وإىل عامة اجلمهور وسيلة اجتماعية هامة أخرى                 -٦٧
 على ٢٩توصيتها العامة رقم ولقد ركّزت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف  . ملعاجلة التحريض على العنصرية   

اختاذ تدابري لتوعية ذوي املهن اإلعالمية بطبيعة وآثار "التمييز القائم على أساس األصل فدعت الدول األطراف إىل 
 .)٥٩("التمييز القائم على النسب ومبدى شيوعه

  مسائل التنفيذ واإلنفاذ العملية-رابعاً 

 من  -ن يكون التحريض حتريضاً على فعل غري مشروع معيَّن          كما وردت اإلشارة إىل ذلك أعاله ميكن أ        -٦٨
غامض للغاية ومل يرد لـه تعريف ال يف الصكوك " الكراهية"ومفهوم .  أو ببساطة إىل حالة ذهنية-عنف أو متييز 

قيود وبالتايل فإنه مثري للجدل من منظور عنصر نص القانون يف اختبار ال           . الدولية وال يف قرارات احملاكم الدولية     
 .املفروضة على حرية التعبري

وخالفاً للتحريض على فعل ما، يكاد يكون من املستحيل إثبات ما إذا كانت هناك كراهية يف حد ذاهتا                   -٦٩
وجيوز استخدام تقنيات األدلة العادية لتقييم      . أو مـا إذا كان ال يرجح أن يؤدي ذلك إىل نشر تصرحيات معينة             

.  ولكن هذه التقنيات ال تصلح كثرياً يف تقييم خطر النتيجة النفسانية احملضةخطر حدوث فعل غري مشروع معني،
وكانـت لدى احملاكم الدولية نزعة إىل تفادي هذه املسألة وهي إما خلصت ببساطة عوضاً عن ذلك، ورمبا بعد                   

 . مثل النيةتفحُّص السياق، إىل أن التصرحيات مآهلا أن تفضي إىل هذه النتيجة، أو ركّزت على عوامل أخرى

ويف هـذا السياق ال ينص القانون الدويل على الكثري فيما يتصل باملسألة احلامسة املتمثلة يف كيفية تنفيذ                   -٧٠
وهذا جمال حيوي ملا لـه من وجاهة خبصوص كيفية إقامة توازن بني احلاجة إىل محاية تساوي اجملموعات . القانون

 .وين اجلمعيات على سبيل املثال، من جهة أخرىيف احلقوق من جهة وضمان حرييت الكالم وتك
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  مسؤولية تشجيع التسامح والتفاهم-خامساً 

يتمثل واحد من األسس املنطقية اليت يقوم عليها حظر التحريض على الكراهية والدعوة إىل الكراهية يف                 -٧١
قضايا التحريض على   غري أنه ميكن مع ذلك التشكيك يف جدوى         . ضمان حقوق األقليات واألشخاص املتضررين    

الكراهـية يف التقليل من القلق السائد خبصوص الكراهية العرقية أو الدينية، وذلك على األقل يف بعض السياقات                  
فعالً ميكن تصوُّر أن حظر التحريض على الكراهية ميكن يف الواقع أن يوفر منطلقاً لتضخيم اخلطب احملرضة . املعينة

دانني بإشاعة اخلطب احملرِّضة على الكراهية كشهداء وليس كمجرمني من قبل           عـلى الكراهية حيث ُينظر إىل امل      
وهبذا اخلصوص ميكن أن توفِّر املقاضاة منطلقاً أكثر فعالية بكثري ألولئك الذين يتبنون اآلراء              . العنصـريني أمثاهلم  

 .العنصرية، أكثر مما يوفَّر هلم خالف ذلك

ن حظر التحريض جيب أن ُينظَر إليه حصرياً من وجهة نظر           ومن جهة أخرى هناك حجة مضادة وهي أ        -٧٢
وهبذا املعىن فإن اإلجراء يصلح كتعبري عن       . فعاليـته ألن يف مثل هذا اإلجراء قيمة راسخة كتعبري عن رفض عام            

وبعبارة أخرى، ال بد للمجتمعات الدميقراطية أن تدين اخلطب اليت هي مضّرة بشكل متواصل         . الدعـم للضحايا  
 .)٦٠(واة، للبقاء على تعهُّدها بتلك القيم حتديداً وال ميكن أن تظل متفرجةباملسا

ومن املسائل ذات الصلة مبسألة الفعالية احتمال جتاوز القانون املتعلق بالتحريض لقمع اخلطب غري الشعبية  -٧٣
ويف .  احلق ضعيفةوهذا يثري مشاكل بشكل خاص عندما ُتقَمع حرية التعبري وتكون قوة   . )٦١(أو إسكات املعارضة  

فعالً، وحىت يف السياقات األقل     . )٦٢(مثل هذا املناخ تكون قوانني التعبري غري فعالة بل وقد تعطي النتيجة العكسية            
 .استقطاباً بكثري، ميكن أن ُتستخدم هذه القوانني لقمع وجهات نظر األقليات

وكثرياً ما تقوم العنصرية على وصف . نصريةوالسماح لألقليات بالتعبري هو أيضاً طريقة هامة ملكافحة الع -٧٤
جملموعات األقليات على أهنا جمموعات آخرين وحيدة الُبعد هلا عيوب مجاعية مثل احلمق واجلهل واجلشع وما إىل                 

وأشكال التشويه كهذه تقوم على اجلهل حبقائق هذه األقليات وتأمني وجودها يف وسائل اإلعالم، وال سيما . ذلك
 .لبث، إمنا هو طريقة هامة ملكافحة هذا اجلهلوسائل إعالم ا

وتنوُّع وسائل اإلعالم مبعىن ضمان وصول األقليات إليها ميكن تشجيعه بعدد من الطرق، مبا يف ذلك من                  -٧٥
ففي جنوب أفريقيا مثالً تنص . خالل عملية منح تراخيص البث وتقدمي اإلعانات لوسائل إعالم األقليات املطبوعة    

ن قانون هيئة االتصاالت املستقلة يف جنوب أفريقيا على واحد من أهداف القانون الثالثة على أنه                م) أ(٢املـادة   
 تنظـيم البـث من أجل الصاحل العام وتأمني الرتاهة وتنوُّع وجهات النظر اليت متثِّل جمتمع جنوب أفريقيا على                  "

 . )٦٣("نطاق واسع

ويف حني جيب أال . ر هام تلعبه يف مكافحة العنصريةوللمجتمع املدين، ووسائل اإلعالم بشكل خاص، دو -٧٦
وكما جاء يف   . يـنفَّذ هذا الدور مبوجب القانون إال أنه ميثِّل مع ذلك واجباً اجتماعياً هاماً هلذه اجلهات الفاعلة                

، وممثل منظمة األمن  مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري        -الواليـات الثالث اخلاصة املعنية حبرية التعبري        
 : فإن-والتعاون يف أوروبا بشأن حرية وسائل اإلعالم، واملقرر اخلاص ملنظمة الدول األمريكية املعين حبرية التعبري 
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 وبشكل خاص جهات  -ملنظمات وسائل اإلعالم، ومؤسسات اإلعالم والعاملني يف جمال وسائل اإلعالم           
جتماعي باإلسهام بشكل إجيايب يف مكافحة العنصرية والتمييز         التزام أخالقي وا   -البث يف القطاع العام     

 .)٦٤(وكره األجانب والتعصُّب

وجهات البث من القطاع العام مطالَبة أحياناً وبالتحديد بإتاحة فرصة التعبري لألقليات، وهذا التزام مالئم  -٧٧
وعلى سبيل املثال فإن هيئة البث      . ةنظـراً ألن هـذه اهليئات، بوصفها هيئات عامة، عليها أن متثِّل السكان كاف             

 .)٦٥("تعكس الطابع املتعدد الثقافات واألعراق يف كندا"الكندية مطالَبة، يف مجلة أمور أخرى، بأن 

 بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز        ٢٠٠٥/٤٠وأخـرياً فـإن قرار جلنة حقوق اإلنسان          -٧٨
 : على ما يليالقائمني على أساس الدين أو املعتقد قد نص

اختـاذ مجيع اإلجراءات الالزمة واملالئمة ملكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترهيب             �
 واإلكراه بدافع من التعصب؛

القـيام بـتعزيز وتشجيع التفاهم والتسامح واالحترام يف مجيع املسائل املتعلقة حبرية الدين أو                �
 املعتقد؛

جيع العاملني يف جمال التدريس على تعزيز احترام مجيع األديان أو           بذل مجيع اجلهود املالئمة لتش     �
 .املعتقدات، وبالتايل تشجيع التفاهم والتسامح املتبادلني

  خالصة وتوصيات-سادساً 

والتعصب . إن هـيكل حقوق اإلنسان الدويل قائم بثبات على متطلبات املساواة وعدم التمييز األساسية              -٧٩
 والتحريض على الكراهية العرقية والدينية والعنف بشكل خاص كلّها أمور تعرض هذا بشكل عام وكره األجانب

وبالتايل فإنه من املالئم واملؤايت يف نفس الوقت أن يركز جملس حقوق            . األسـاس ذاته حلقوق اإلنسان إىل اخلطر      
 .متزايدةاإلنسان اهتمامه على هذه املسألة يف هذا الوقت الذي يشهد توترات وحساسيات عاملية 

وهـناك توافق واضح يف اآلراء حول اخلطوط العريضة للقانون املتعلق بالتحريض على الكراهية العرقية                -٨٠
وأحكام صكوك حقوق اإلنسان الدولية، وال سيما منها العهد الدويل اخلاص           . والدينية والعنف والدعوة إىل ذلك    

 على مجيع أشكال التمييز العنصري، فضالً عن الصكوك         بـاحلقوق املدنـية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء       
اإلقليمـية الـثالثة، توفر أساساً جيداً ميكن أن تقوم عليه ردود الفعل القانونية واخلاصة بالسياسات العامة على                  

 .مشكلة التعصب بشكل عام والتحريض على الكراهية والعنف بشكل خاص

 على حتٍد مع ذلك، ألن العديد من التفاصيل األساسية ال تزال            وتنفيذ هذه اجملموعة من القوانني ينطوي      -٨١
ومن بينها قلة الوضوح خبصوص مفاهيم رئيسية مثل التحريض والكراهية واخلطاب احملرض على            . بـدون تعريف  

ري وواضح أن هذا اجملال جمال ميكن تركيز االنتباه فيه على وضع نظام قانوين دقيق مبا فيه الكفاية لتوف          . الكراهـية 
 .واملسائل احمليطة حبرية التعبري تثري قلقاً خاصاً هبذا الصدد. إرشاد للدول يف وضع استجاباهتا الوطنية
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ويـبدو أن بعـض اجملاالت من جماالت الفقه الوطين أكثر ثراًء بكثري من الفقه الدويل خبصوص األبعاد                   -٨٢
حملاكم يف بلدان عديدة فقهاً مفصالً جداً بشأن        ولقد استنبطت ا  . العديدة للقوانني والسياسات اخلاصة بالتحريض    

غري أن الوضع . عدد من املسائل األساسية وأقامت جمموعة كبرية من القضايا استمدت منها مبادئ وقواعد للتفسري
وبإمكان النظام الدويل . غري سوي وتوجد بلدان عديدة أخرى ال يزال فيها القانون يف هذا اجملال بدائياً إىل حد ما

 . يتعلم الكثري من التجارب الوطنية ذات الصلةأن

واالستجابة القانونية هامة بدون شك إىل حد كبري للغاية يف التصدي لتأثري اخلطب احملرضة على الكراهية  -٨٣
. والـتحريض على الكراهية والعنف، ولكن ال ميكن أن تكون االستجابة الوحيدة بل وحىت االستجابة الرئيسية               

ومن احليوي بناء على   . س للتحدي العاملي املتنامي املتمثل يف إدارة التعددية وتشجيع التماسك         فالـتحريض انعكا  
ذلـك أن ينكـب جملس حقوق اإلنسان على األبعاد السياسية واالجتماعية ذات الصلة هلذه املسألة، فضالً عن                  

 .إىل إقامة عامل أكثر تساحماًالبحث عن حلول دائمة لتحسني املعرفة والتفاهم بني الثقافات واألديان سعياً 

وعناصر . والتطبـيق املوحـد واملتسق للقانون أساسي لضمان فعالية اجلهود الدولية للتصدي للتعصب             -٨٤
القـانوين الرئيسية حباجة إىل تفسري وتعريف أكثر دقة قصد تيسري اجلهود الوطنية الرامية إىل االمتثال لاللتزامات                 

وحيتاج األمر أيضاً إىل مزيد التفكري      .  حمددة لرسم احلد األساسي حلرية التعبري      الدولـية، وجيـب استنباط معايري     
وممارسة الدول يف خمتلف    . احليوي يف نطاق اإلجراءات اليت تتخذها دولة ما لكبح اخلطب احملرضة على الكراهية            

ن الالزم بناء على ذلك وسيكون م. النظم القانونية سوف توفر على األرجح إرشاداً جوهرياً خبصوص هذه املسائل
القـيام باملزيد من العمل لتوثيق وحتليل الفقه الوطين وكذلك الفقه اإلقليمي واملادة اهلائلة اليت كُتبت حول هذا                  

 :وهبذا اخلصوص جمللس حقوق اإلنسان أن ينظر يف اإلجراءات املمكنة التالية. املوضوع

يما اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء       مطالبة اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، وال س       )أ( 
 على التمييز العنصري، بوضع تعليقات عامة حول جماالت القانون اليت حتتاج إىل مزيد من التعريف؛ 

تكلـيف املقـررين اخلاصني املعنيني بدراسة املمارسات والتجارب الوطنية قصد توثيق أفضل              )ب( 
 املمارسات؛

 راء دراسات ملزيد حتليل وتطوير الفقه املالئم يف هذا اجملال؛تكليف اخلرباء بإج )ج( 

 .تنظيم حوار عمومي لتوجيه النظر إىل مشكلة التعصب وتشجيع التفاهم األفضل )د( 
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