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   مقدمة- أوالً 
ة األديان، بأمهية احترام وتفهم  بشأن مناهضة تشويه صور٧/١٩اعترف جملس حقوق اإلنسان، يف قراره   - ١

التنوع الديين والثقايف وأعرب عن قلقه إزاء النظرة النمطية السلبية إىل مجيع األديان وإزاء مظاهر التعصب والتمييز 
والديين لألقليات املسلمة يف    اإلثين  وإىل التنميط   ضدها، وال سيما تكثيف احلمالت الرامية إىل تشويه صورة األديان           

على اختاذ إجراءات متنع نشر أفكار وحث اجمللس الدول األعضاء .  املأساوية٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١حداث أعقاب أ
كره األجانب موّجهة ضد أي دين من األديان أو ضّد أتباعه مما يشكل حتريضاً على ومواد تنطوي على عنصرية و

  .على العنصرية والكراهية الدينية أو العداوة أو العنف

من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إليه، يف دورته التاسعة، تقريراً رار ذاته، طلب اجمللس ويف الق  - ٢
 القرار ودراسة تتضمن جتميعاً للتشريعات واالجتهادات القانونية القائمة ذات العالقة مبوضـوع             لكعن تنفيذ ذ  

أما .  األول من هذا الطلب واملتعلق بتنفيذ القرار       وُيقدَّم هذا التقرير عمالً باجلزء    . وحتقريهاتشويه صورة األديان    
  ).A/HRC/9/26( فتقّدم يف وثيقة منفصلة دراسة اليت تتضمن جتميعاً للتشريعات واالجتهادات القانونية القائمةال

لفت االنتباه إىل تقارير سابقة لألمني العـام        ، يُ ٧/١٩نطاق هذا التقرير يقتصر على القرار       يف حني أن    و  - ٣
حبريـة الـدين،     تـصل ت، مبسائل    تتعلـق، على التوايل   ن اخلاِصني ـ واملقرري وضة السامية حلقوق اإلنسان   املفو

. ة والعنف العنصريني والدينيني، وتشويه صـورة األديـان        ـوالتشجيع على التسامح، والتحريض على الكراهي     
مفيـدة  أساسية  ومعلومات  اً  إضافياً  اق واجمللس تقدم سي   اجلمعية العامة اليت أُعّدت بناًء على طلب      تلك  فتقاريرهم  

  .هذا التقريرإلعداد 

، من املقررة اخلاصـة     ١/١٠٧، طلب اجمللس، يف مقرره      ٢٠٠٦ويف دورة افتتاح اجمللس املعقودة يف عام          - ٤
نب  واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجا،املعنية حبرية الدين أو املعتقد
 واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن يقدموا إىل اجمللس يف دورته املقبلة تقارير عما              ،وما يتصل بذلك من تعصب    

ملسوه من اجتاه متزايد حنو تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية العنصرية والدينية واملظاهر اليت اتسمت         
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة  ٢٠ من املادة    ٢الفقرة  هبا يف اآلونة األخرية، وال سيما آثار ذلك على          

 أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل           القانونوجب  والسياسية اليت تنص على أن ُتحظر مب      
  .على التمييز أو العداوة أو العنفاً حتريض

ري، واملقرر اخلاص املعين     املعتقد، السيدة أمساء جاهاجن    وحبث كل من املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو          - ٥
باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيد دودو ديني،               

 والسياقات السياسية واأليديولوجية    االجتاهات،  )A/HRC/2/3 (١/١٠٧باملقرر    يف تقريرمها املشترك املقّدم عمالً    
عن نطاق احلق يف حرية الدين أو املعتقد واحلق يف حرية الرأي والتعبري فيمـا                 لتعصب العنصري والديين، فضالً   ل

حالة القوانني  ) A/HRC/2/6(واستعرض تقرير املفوضة السامية     . يتصل بالتعصب والتحريض على الكراهية الدينية     
ىل مجلة أمور منها أن فرض قيود على التعبري الـذي           املتعلقة بالتحريض على الكراهية العنصرية والدينية وخلص إ       

 يطبق يف ظروف حمددة بشكل صارم علـى         ياً استثنائ إجراًءاً   عموم ُيعتربض على الكراهية العنصرية والدينية      حرُِّي
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اجتـهادات  قد مجعـت    والحظت املفوضة السامية يف ذلك التقرير أن العديد من البلدان           . اضحةأساس معايري و  
  .بادئالستخالص املصلة للغاية ميكن االستناد إليها قانونية مف

 مواصـلة    منها الذي طُلب فيه   ٢/١٠٢عن ذلك، قامت املفوضة السامية، استجابة ملقرر اجمللس           وفضالً  - ٦
جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقارير والدراسات اً االضطالع بأنشطتها وفق

، بتقدمي تقرير إىل اجمللس عن أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وآليات حقـوق                ذات الصلة 
وفّسرت املفوضية ). A/HRC/4/50( اجلهود املبذولة لدعم احلوار بني الثقافات واالحترام والتسامح يتناولاإلنسان 

ى عملية اإلبالغ السنوي إىل اللجنة بشأن        على أنه يهدف إىل احلفاظ عل      ٢/١٠٢السامية حلقوق اإلنسان املقرر     
، تقريراً آخر عـن     ٤/٩ قّدمت املفوضة السامية، بناًء على طلب اجمللس يف قراره           ويف وقت الحق،  . هذه املسألة 

  ).A/HRC/6/4(األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية وكذلك آليات حقوق اإلنسان ملناهضة تشويه صورة األديان 

إىل اجلمعية  ) A/61/325(، تقريراً   ٦٠/١٥٠ام، بناًء على طلب اجلمعية العامة يف قرارها         وقّدم األمني الع    - ٧
 تدل علىالعامة خلُص إىل أن اخلطوات اليت اختذهتا الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل الواسع 

تعصب تنطوي على   بوقوع أحداث   لقة  املتعأن مثة رغبة يف التصدي للتعصب الديين، غري أن استمرار االدعاءات            
.  يف هذا الـصدد دل على أنه ال يزال يتعني االضطالع بقدر أكرب بكثري من العملومتييز بسبب الدين أو املعتقد ت 

يركّز على األنـشطة الـيت      ) A/62/288(، قّدم األمني العام تقرير متابعة       ٦١/١٦٤بقرار اجلمعية العامة      وعمالً
حلقوق اإلنسان وآليات حقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية       السامية  ضية األمم املتحدة    اضطلعت هبا الدول ومفو   

  .املعنية حبقوق اإلنسان ملناهضة تشويه صورة األديان

، مذكرات  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩وإلعداد هذا التقرير، أرسلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف            - ٨
م املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمـات        شفوية إىل الدول األعضاء وهيئات األم     

، مبعلومات عن مدى تنفيذ القـرار       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢يف موعد أقصاه    موافاهتا،  فيها  غري احلكومية تطلب    
ية ومنظمة إقليمية واحدة، ومخس منظمات غري حكوم      ،  )١(من تسع دول أعضاء   اً  وتلقت املفوضية ردود  . ٧/١٩

 بالتـدابري الـيت اختـذهتا الـدول         )٢( الردود تتعلقو. ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي      
 أدناه الردود على الفرع الواردويلخص . والتعليقات والتوصيات بشأن خمتلف جوانب مسألة تشويه صورة األديان

فيسلط الضوء على أهـم املـسائل   اً ثالثلفرع   أما ا  .بطلب اجمللس   املذكرات الشفوية اليت أرسلتها املفوضية عمالً     
  .واملواضيع اليت أثريت يف هذه الردود

                                                      

ـ  ـة إيران اإلسالمي  ـاألرجنتني ومجهوري  )١(   ن وتركيـا وشـيلي وكوبـا وكوسـتاريكا         ـة والبحري
 .ومصر وموريشيوس

 .الردود األصلية متاحة لدى األمانة لالطالع عليها )٢(
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   املعلومات اليت تلقتها املفوضية- ثانياً 
   الدول األعضاء- ألف 

 ]سبانيةإلاب: األصل[  األرجنتني

على سـبيل    ، منه ١٤فاملادة  . ذكرت األرجنتني أن حرية الدين مكفولة مبوجب عدة مواد من الدستور            - ٩
 ١٩ وتنص املادة". لكل فرد يف الدولة احلق يف ممارسة دينه وفقاً للقوانني اليت حتكم هذه املمارسة" تنص على أنه ،املثال

شكل من األشكال بالنظام العام وال بـاألخالق        أي  األعمال اخلاصة اليت يقوم هبا األشخاص وال ختل ب        "على أن   
وال جيوز إجبار أحٍد    . مال خيتص هبا اإلله وحده وال سلطة للقاضي عليها        وال يضار هبا طرف ثالث هي أع      العامة  

 على ٢٠وتنص املادة ".  القانون أو منعه من القيام مبا ال حيظره القانونيقتضيهعلى القيام مبا ال  الدولة  من سكان   
 املواطنون؛ وميكنهم ممارسـة  األجانب املوجودين يف إقليم الدولة يتمتعون جبميع احلقوق املدنية اليت يتمتع هبا "أن  

  ".دينهم حبريةشعائر 

 مـن   ٧٥/٢٢وتنص املادة   .  حبرية الدين  تتعلقصكوك دولية حلقوق اإلنسان     عدة  طبَّق يف األرجنتني    ُتو  - ١٠
ويف هذا الصدد، أوردت األرجنتني عدة صكوك ". على القواننيأسبقية لمعاهدات واالتفاقيات ل"الدستور على أن 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع نسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وحلقوق اإلدولية 
 املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب ١٩٨١ عام إعالنباً وتعترف األرجنتني أيض. أشكال التمييز العنصري

  .الدينية للشعوب األصلية" الرؤية الكونية" وأو املعتقد والتمييز القائمني على أساس الدين

  ]العربيةب: األصل[  البحرين

أفادت البحرين أن رؤيتها الوطنية تتمثل يف بناء جمتمع إسالمي راق ومترابط يقوم على منهج إسـالمي                   - ١١
وأضافت أن وزارة العدل والشؤون     . يتسم بالوسطية واالعتدال ويدعم مسرية الوحدة الوطنية واحلوار احلضاري        

ويف هذا الصدد، تتمثل مهمة الوزارة يف العمل على خدمة القـرآن            .  مسؤولة عن النهوض هبذه الرؤية     اإلسالمية
الكرمي، ونشر الثقافة اإلسالمية بفكر وسطي ومعتدل، والعناية بدور العبادة، وتنمية األوقاف وموارد الزكـاة،               

يجية الوزارة يف تعزيز العالقات اإلنسانية ويف إطار هذا اهلدف العام، تكمن استرات. وحتسني خدمات احلج والعمرة
بني البشر؛ وهلذه الغاية هتدف براجمها الفكرية والدعوية إىل تعريف غري املسلمني باإلسالم ومساحته وما حيمله من                 

وهكذا، يسعى مركز الفاتح اإلسالمي التابع للوزارة إىل تعريف الناس مببادئ اإلسـالم،             . مبادئ إنسانية سامية  
  . املختلفة ذلك وسيلة لتعزيز ثقافة احلوار والتعايش السلمي بني أتباع األديان واحلضاراتباعتبار

وقالت البحرين إن وزارة العدل والشؤون اإلسالمية قد نظّمت، برعاية صاحب اجلاللة امللك محد بـن                  - ١٢
، نائب رئيس جملـس   الشيخ عبد اهللا بن خالد آل خليفة   السموعيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب        

، حث مؤمتر دويل للحوار اإلسـالمي املـسيحي،   ٢٠٠٢ويف عام . الوزراء، عدة مؤمترات من أجل تعزيز احلوار 
نظمته الوزارة، على نبذ كل مظاهر التعصب وأكد على أمهية احلوار يف توثيق الِصالت بني بـين البـشر علـى                

وأوصى . ر عدة توصيات باحترام األديان وأتباعها ورموزها     وقُّدمت يف املؤمت  . اختالف أصوهلم ودياناهتم وفكرهم   
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مؤمتر دويل آخر، تناول مسألة التقريب بني املذاهب اإلسالمية، جبملة أمور منها زيادة التأكيـد علـى ضـمان                   
  .وتكريس ثقافة احترام اآلخر والتعايش السلمي واحلوار ونبذ كل مظاهر ازدراء وتشويه صورة اآلخر

 من األنشطة والفعاليات هبدف حتـديث لغـة اخلطـاب           غري ذلك عمل و حلقات  لوزارة  كما نظمت ا    - ١٣
على اخـتالف   اً  اإلسالمي وتأهيل الدعاة واخلطباء لإلسهام بإجيابية يف توثيق العالقات اإلنسانية بني البشر مجيع            

 جرى التأكيد على    ،٢٠٠٦ويف املؤمتر األول للخطباء والدعاة الذي نظمته الوزارة يف عام           . مذاهبهم ودون متييز  
ونظمـت  . حرية التدين والفكر املذهيب واحترام خصوصية الديانات واملذاهب والعمل على نشر الفكر الوسطي            

تعايش "مسابقتني حبثيتني األوىل عن اخلطاب الديين والواقع املعاصر والثانية عن نبذ الطائفية بعنوان              اً  الوزارة أيض 
، كما نظمت برنامج زيارات متبادلة لعلماء دين يف كل من مملكة البحرين "وطنيةوطين بال طائفية سبيل للوحدة ال

، تنظم الوزارة دورات متخصصة لألئمة واخلطبـاء        ٢٠٠٨ويف عام   . والواليات املتحدة األمريكية لتعزيز احلوار    
والوزارة بصدد إعداد . والدعاة تتناول مواضيع منها احلوار واالنفتاح على اآلخر واحترام اآلخر وفكره ومقدساته

عدد من الربامج اإلعالمية لنشرها من خالل وسائل اإلعالم من تلفاز وإذاعة وصحافة هبـدف تعزيـز الفكـر                   
وتصدر الوزارة جملة إسالمية دورية تعىن بنشر الفكر الوسطي وتعزيز ثقافة احلوار بـأقالم مفكـرين                . الوسطي

  .مل اإلسالميإسالميني من كافة املذاهب من خمتلف أقطار العا

  ]سبانيةإلبا: األصل[  شيلي

 يف املائة مـن     ١٥,١٤ يف املائة من الكاثوليك، و     ٦٩أفادت حكومة شيلي أن سكان البلد يتألفون من           - ١٤
 يف املائة ٠,٠٣ يف املائة من املورمون، و٠,٩ يف املائة من اليهود، و٠,٣، وه يف املائة من شهود يهو١اإلجنيليني، و

   يف املائـة  ٨,٣ يف املائة من ديانات أخـرى، و ٤,٤ يف املائة من املسيحيني األرثوذكس، و٠,٠٤من املسلمني، و 
للقانون املدين يف   اً  أنشئت يف البلد وفق   قد   هيئة دينية    ١ ٠٠٠وأضافت أن أكثر من     .  من األديان  ال يعتنقون ديناً  

لكنيسة امليثودية، وكنيـسة املـسيح،      ، مبا فيها الكنيسة اللوثرية، وا     ربحشكل كيانات أو مؤسسات ال تسعى لل      
  .وكنيسة قديسي اليوم اآلخر، وشىت طوائف البوذيني واملسلمني واليهود

املعـايري  دامت ال ختلّ ب   مجيع األديان واملعتقدات ما     ألتباع  ويكفل دستور شيلي حرية الدين والوجدان         - ١٥
وقـد  . للقانوناً  سسات الدينية بنفس احلقوق وفق    وتتمتع مجيع الكنائس واملؤ   . األخالقية والتقاليد والنظام العام   

يتعلق ، الذي يكّرس املساواة بني مجيع األديان، بتشريع إضايف )١٩٩٩(اسُتكمل القانون الوطين املتعلق بالديانات 
 القـانون    مشروع أما. تسجيل اهليئات الدينية، واملساعدة الدينية للمساجني، واملساعدة الدينية يف املستشفيات         ب
وتكفل القوانني احلق يف حرية الفكر      . م ُيعتمد بعد  الشرطة فل قوات  تعلق باملساعدة الدينية يف القوات املسلحة و      امل

الكنائس وأماكن العبادة املنشأة    و. م أياًّ كانت عقيدهت   رجال الدين احترام  كما تكفل   والدين أياًّ كان هذا الدين،      
اً وأشارت حكومة شيلي أيض. كهيئات عامة وتنظم وفق القانون مبوجب القانون الوطين املتعلق بالديانات تسّجل       

مرت احلكومة مبوجبه بتمكني طلبة املدارس البلدية املنتمني أُ ٢٠٠٢احملكمة العليا لشيلي يف عام صدر عن إىل قرار 
  . يف تلك املدارسإىل الكنيسة اإلجنيلية من تلقي تعليم ديين وممارسة شعائر دينهم
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  ]سبانيةإلبا: لاألص[  كوستاريكا

 يف املائة من الكاثوليك الذين ميارسون شعائر ٤٧أفادت حكومة كوستاريكا أن سكان البلد يتألفون من   - ١٦
 يف املائة من ٩ يف املائة من اإلجنيليني، و١٣ يف املائة من الكاثوليك الذين ال ميارسون شعائر دينهم، و٢٧دينهم، و

واملعتقدات املمثلة يف البلـد تـشمل       .  يف املائة ينتمون إىل ديانات أخرى      ٣والذين مل يعلنوا انتماءهم ألي دين،       
امليثوديني واللوثريني واملعمدانيني واألسقفيني الربوتستانت واليهود واملسلمني واملورمون واهلاريكريشنا وشـهود           

نفسها، ولكن يتعني على وال يشترط القانون من اجلماعات الدينية أن تسجل . الكنيسة السينتولوجيةأتباع  وهيهو
ترغب يف احلصول على االعتراف القانوين هبا أن تسجل نفـسها           اً   عضو ١٢ا عن   عضائهأي مجاعة ال يقل عدد أ     

  . مجاعة دينية٣٠٠ مجعية دينية مسجلة متثل ٣ ٠٠٠اً ويوجد حالي. اجلمعياتتشكيل مبوجب قانون 

علـى أن   .  من الدستور، هو الكاثوليكية    ٧٥دة  للمااً  وأفادت حكومة كوستاريكا أن دين الدولة، وفق        - ١٧
وال جيـوز،   . املادة نفسها من الدستور تكفل حرية الدين ما دام ميارس يف إطار احترام األخالق واملعايري العامة               

رجال  من الدستور على عدم جواز خوض ٢٨وتنص املادة . مبقتضى الدستور، حماكمة أحد بسبب دينه أو عقيدته
ـ هنا مل ُتبلَّغ بأية حالة      إ احلكومة   قولوت. نيني يف أية دعاية سياسية باستخدام معتقداهتم الدينية        والَعلَما الدين ن م

  . الدينية تعيش بسالم يف البلدملذاهبخمتلف الطوائف وا، وإن دينية تبّين أهنا منافية للقانونحاالت املمارسة ال

تمييز العنصري يف الربامج التعليميـة ووسـائط        القانون املتعلق بالقضاء على ال    وأفادت كوستاريكا أن      - ١٨
. متكافئة للجميع بغض النظر عن اخللفية اإلثنية أو الثقافية هو مبثابة األداة اليت تتاح بواسطتها فرصالعامة اإلعالم 
ـ             ا ذكرته ا  ملاً  ووفق ة حلكومة، فإن احترام حقوق اإلنسان والتفاهم املتبادل والتسامح جتاه االختالفـات يف الثقاف

لذا فإن التسامح مـادة تـدرس يف        . للسالم والدميقراطية بالنسبة  تكتسي أمهية   هي أمور   والدين واألصل اإلثين    
احلوار والتسامح يف أوساط املعلمني والطلبة واآلباء وذلك باملساعدة على تنمية لتشجيع إجراءات ُتتّخذ و. املدارس

وتشرف وزارة التعليم علـى تـدريس الديانـة         . افؤ الفرص القيم األساسية املتمثلة يف التضامن واالحترام وتك      
  .الكاثوليكية يف املدارس العامة دون أن يكون ذلك إلزاميا، أما املدارس اخلاصة فهي حرة يف تدريس أي دين ختتاره

  ]سبانيةإلبا: األصل[  كوبا

ضدهم ، للتمييز ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١أفادت كوبا أن املسلمني يتعرضون بشكل متزايد، منذ أحداث   - ١٩
وإضافة إىل الصورة املشوهة اليت يعرضها اإلعالم عن اإلسالم، فقد اعُتمدت يف بعض البلـدان               . فرادى وجمتمعني 

  . قوانني متييزية موجهة ضد املسلمني حصراً

ابري ُرهاب اإلسالم يف السياسات األمنية ويف تدأبرز جوانب ظاهرة كوبا، ميكن مالحظة ا ذكرته ملاً ووفق  - ٢٠
وذكرت كوبا أهنا حتترم مجيع املعتقدات الدينية وحتمي املمارسات الدينية، وتكفل حرية الدين . مكافحة اإلرهاب

 من قانون العقوبات، يتعرض موظفو الدولة الذين ينتهكون احلق يف         ٢٩٤ومبوجب املادة   . والوجدان لكل مواطن  
، ألغت كوبا من دسـتورها اإلشـارات إىل         ١٩٩٢عام  ويف  . حرية الدين لعقوبة بالسجن تصل مدهتا إىل سنتني       

  . فصالً كلياًبني الكنيسة والدولةالفصل اإلحلاد العلمي وكّرست 
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  ]بالعربية: األصل[  مصر

وهـذه الرؤيـة    . إن حرية الدين واحترام األديان أمران متأصالن يف اجملتمع املصري ومكفوالن بالقانون             - ٢١
مي حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحيظر التمييز بني املواطنني  الذي حي١٩٧١مكرسة يف دستور عام 

 من الدستور تنص على مساواة املواطنني يف احلقوق والواجبـات أمـام             ٤٠فاملادة  . على أساس الدين أو املعتقد    
، ٤٦  مسؤولة، مبوجب املادة   والدولة.  اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو املعتقد          أو القانون دون متييز بسبب العرق    

 مـسائل   ولكفالة حرية الدين واحترام التعاليم الدينية، فإن      . عن كفالة حرية املعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية       
  .األحوال الشخصية، كالزواج والطالق وآثارمها، حتكمها القواعد الدينية اليت ختص كل طائفة من الطوائف املعنية

 من  ٩٨فاملادة  . ولة بعدة أحكام من قانون العقوبات الذي جيّرم حتقري أو ازدراء الدين           وحرية الدين مكف    - ٢٢
 ُيعتقد أهنا تنطوي على اسـتغالل للـدين يف           اليت فعالاألقانون العقوبات تفرض عقوبة بالسجن أو غرامة على         

أو اإلضـرار بالوحـدة     .  .ويةألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو حتقري أو إزدراء أحد األديان السما           "الترويج  
عدة إلقامة شـعائر    املباين  امل على تكسري أو ختريب أو تدنيس        ١٦٠وتعاقب املادة   ". الوطنية أو السلم االجتماعي   

 فتجّرم طبع أو    ١٦١أما املادة   . دين أو مواقع أو رموز أو جبانات أو قبور، وكذلك التشويش على احتفال ديين             
.. ن من األديان اليت تعترف هبا الدولة إذا ُحّرف عمداً، أو تقليد احتفال ديين               نشر كتاب مقدس يف نظر أهل دي      

  .بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه احلضور

 ]باإلنكليزية: األصل[  ) اإلسالمية- مجهورية (إيران 

د حوادث التعصب والتمييز ضد املسلمني وذم اإلسـالم، وهـي           تزايالحظت مجهورية إيران اإلسالمية       - ٢٣
اخللط "وقالت إن . ما ُيتغاضى عنها يف بعض البلدان واجملتمعاتاً وكثرياً حوادث باتت، يف نظر إيران، منتشرة جد

خصبة لتشويه صورة اً هيأت أرض"واحلرب على اإلرهاب مها عامالن من العوامل اليت " بني العرق والثقافة والدين
مة إىل تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية ، أشارت احلكولوجود هذا االجتاهاً وتأكيد". األديان

، الذي ذكر أن االجتاه املتزايد حنو       )A/HRC/6/6(والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب          
كره تشويه صورة األديان ال ميكن فصله عن التأمل العميق يف االجتاهات املشؤومة للعنصرية والتمييز العنصري و               

اً وأكدت احلكومة أن حرية التعبري ال ميكن أن ُتتخـذ ذريعـة أو مـربر              . األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     
حماوالت التربير الفكري لضروب اإلهانة اليت يتعرض اً واستهجنت أيض. للتحريض على الكراهية العنصرية والدينية

كومات وغريها من السلطات    ا استهجنت عدم اكتراث احل    كمالربامج السياسية،   تتبناها أحياناً   هلا اإلسالم، واليت    
  .ذه األعمالهل

األمم املتحدة ميثاق وتؤكد مجهورية إيران اإلسالمية أن التعصب والتمييز على أساس الدين منافيان لروح   - ٢٤
إىل ذلـك،   وباإلضافة  .  وكلها تسعى إىل تعزيز التعايش السلمي بني األمم        )٣( ذات الصلة  وقرارات اجلمعية العامة  

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة   ٢٦ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة      ٢ و ١تفرض املادتان   
                                                      

والقرار  بشأن مناهضة تشويه صورة األديان، ٦٢/١٥٤أشارت احلكومة على وجه التحديد إىل القرار  )٣(
 ).٢٠٠٥(١٦٢٤ سنة احلوار بني احلضارات، إضافة إىل قرار جملس األمن بشأن ٥٥/٢٣
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أن اً وتشدد احلكومة أيض. على الدول بالقضاء على التمييز واحلماية من التعصباً واضحاً قانونياً والسياسية التزام
دعوة إىل الكراهية القومية    الحتظر   من العهد، اليت     ٢٠ من املادة    ٢الفقرة  خباصة  اإلعالن العاملي والعهد الدويل، و    

 تـستتبع ، يؤكدان أن حرية التعـبري       على التمييز أو العداوة أو العنف     اً  تشكل حتريض اليت  أو العنصرية أو الدينية     
 ١١تعليق العام رقم وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية، يف هذا الصدد، إىل ال. واجبات ومسؤوليات وختضع لقيود

 منسجمة مع احلق يف ٢٠ من املادة ٢أن القيود اليت تضمنتها الفقرة فيه بأقرت الذي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
فأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .  من العهد الدويل١٩حرية التعبري املنصوص عليه يف املادة 

  .لكراهية الدينية تشكل ضمانات مشروعة ملنع إساءة استغالل احلق يف حرية التعبرياليت حتظر التحريض على ا

إىل املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية املعقود يف ديربان، جبنـوب          اً  وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية أيض      - ٢٥
الترويج ألية "لذي جاء فيه أن البيان القاطع الوارد يف إعالن وبرنامج عمل ديربان واإىل ، و٢٠٠١ يف عام أفريقيا

وهذا البيان  ". فكرة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية جيب اعتباره جرمية يعاقب عليها القانون             
 اليت تلـزم    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        من   ٤من املادة   ) ب(منسجم مع الفقرة    

 ذ إجراءات ضد املنظمات اليت تروج أفكاراً على أساس التفوق العنصري أو الكراهية            اليقظة واختا توخي  الدول ب 
وخلصت إىل أن ممارسة احلق يف حرية التعبري ينبغي أن تقترن      . ض عليها ، أو ترتكب أعمال عنف أو حترّ      العنصرية

 حوار عاملي للنهوض بثقافة يشرع يفباملسؤوليات والقيود املنصوص عليها يف القانون، وأن على اجملتمع الدويل أن            
وإلبراز األمهية اليت توليها احلكومة للكفاح ضد . التسامح والسلم على أساس احترام حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف     

يف املـؤمتر العـاملي   النشطة العنصرية، فهي تذكُر عدة مبادرات اختذهتا يف السنوات األخرية، مبا يف ذلك مشاركتها        
اليت رحب هبا اجملتمـع  " احلوار بني احلضارات"، وإطالقها فكرة  ٢٠٠١ يف عام    املعقود يف ديربان  ملكافحة العنصرية   

 املؤمتر الوزاري حلركة عدم     ستضافتهاقوق اإلنسان واهلوية الثقافية، وا    ومشاركتها يف تقدمي القرار املتعلق حب     الدويل،  
  .الثقايف  بشأن حقوق اإلنسان والتنوع٢٠٠٧عام الذي ُعقد يف اإلحنياز 

 ]باإلنكليزية: األصل[  موريشيوس

 من دستور موريشيوس بشأن محاية حرية الوجدان على أنه ال جيوز منع أي شخص، بغري  ١١تنص املادة     - ٢٦
موافقته الشخصية، من التمتع حبرية الوجدان، وهي تشمل حرية الفكر والدين، وحرية الفرد يف تغـيري دينـه أو      

باالشتراك مع غريه   ذلك مبفرده أو    فعل  ا بالعبادة، سواء    جملاهرة بدينه أو عقيدته ونشرمه    عقيدته، وحرية الفرد يف ا    
 أي شخص ملتحق مبؤسسة تعليمية علـى        إجبارعلى عدم جواز    اً  وينص الدستور أيض  . أم سراً ذلك  كان  اً  وعلن

.  بدين ال ينتمي إليه    تلقي تعليم ديين أو املشاركة يف طقوس دينية أو حضور هذه الطقوس أو على إقامة ِصالت               
يف إطـار أي    أن ُتعلِّم تعليماً دينياً من ينتمون إليها وذلك         وباملقابل، ال جيوز منع أي جمموعة أو طائفة دينية من           

  . الدينيةتعليم لتلك اجملموعة أو الطائفة

ـ              ١١ من املادة    ٤وتنص الفقرة     - ٢٧ و  من الدستور على عدم جواز إرغام شخص على أداء أي قسم على حن
ويبّين الدستور أن التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت تشمل حرية الوجدان، . مناف لدينه أو عقيدته  

جيب أن يتحقق دون متييز بسبب العرق أو املوطن األصلي أو اآلراء السياسية أو اللون أو املعتقـد أو اجلـنس،                     
  .العامةوبشرط احترام حقوق وحريات اآلخرين ومراعاة املصلحة 
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جتّرم التدخل   منه مثال١٨٣ًفاملادة . وأشري إىل عدة أحكام من القانون اجلنائي تكفل محاية حرية الوجدان  - ٢٨
 ٢٨٢ و ٢٠٦أمـا املادتـان     ". انتهاك حرمة العبادة الدينيـة    " منه   ١٨٥يف حرية الوجدان، يف حني حتظر املادة        

  .، على التوايل"التحريض على الكراهية العنصرية"و" انتهاك حرمة األخالق العامة والدينية"فتحظران 

 ]باإلنكليزية: األصل[  تركيا

أشارت حكومة تركيا إىل عدة أحكام من قانون العقوبات جتّرم التصرحيات أو األعمال اليت يعتقد أهنـا                   - ٢٩
يعاقـب  " من قانون العقوبات تنص علـى أن         ١فاملادة  . شخصأي  شرف أو كرامة أو مسعة      متّس أو تسيئ إىل     

بالسّب والقذف فعالً   عامني أو بغرامة كل شخص ينسب إىل شخص آخر          وثالثة أشهر   تتراوح بني   بالسجن ملدة   
أي  شرف أو كرامة أو مسعـة        يسيئ إىل شرف أو كرامة أو مسعة ذلك الشخص، أو         أو واقعة على حنو قد ميّس       

ويف هذا الـصدد،  . ما ميّس الدينفعال هذه األقوال واأليف كون يوتشدَّد العقوبة عندما    ". شخص من األشخاص  
عندما يتعلق األمر مبسألة مقدسة بالنسبة للدين الذي ينتمي إليه الشخص املعين، ال "ينص قانون العقوبات على أنه 

بصورة علنية؛  قد ارُتكب   اإلهانة   فعل   مبقدار السدس إذا كان   العقوبة  تقل العقوبة عن عام واحد سجنا؛ وُتشدد        
جلنة فإن اجلرمية تعترب مرتكبة ضد إطار مع آخرين يف ؤدي واجباته عمومي يإىل موظف هانة موجهة وإذا كانت اإل

  ".ويف هذه احلالة، تطبق أحكام املادة املتعلقة باجلرائم املتتالية. مجيع أعضاء تلك اللجنة

سنة واحدة وح بني تترايعاقب بالسجن ملدة " من قانون العقوبات على أن ١٥٣ من املادة ١وتنص الفقرة   - ٣٠
تابعة ألماكن معدة للعبادة أو  ) عليهاقامة  أو أية هياكل م   (املباين  بأربع سنوات كل من خيرب مبان أو ملحقات         و

 ٢ وتنص الفقرة".  أو التكسريدمريماية مقربة باهلدم أو التخيرب هياكل أقيمت حلبداخلها من ممتلكات، أو يوجد ما 
عام واحد أو بغرامة كل من دّنس األماكن        وثالثة أشهر   تتراوح بني   بالسجن ملدة   يعاقب  "من املادة ذاهتا على أن      

العقوبة تكون مشددة مبقدار الثلث إذا كان القصد من "، كما تنص على أن    "أو املرافق املذكورة يف الفقرة األوىل     
  ". هو تشويه صورة جمموعة دينية بعينها٢ و١ارتكاب اجلرائم املذكورة يف الفقرتني 

اً ثالثة أعوام كل من حّرض علنوعام واحد تتراوح بني يعاقب بالسجن ملدة  " على أن    ٢١٦وتنص املادة     - ٣١
على أساس الطبقـة    اً   حتريض ،ها يف اخلصائص  عنة شرحية أخرى ختتلف     اشرحية من اجلمهور على كراهية أو معاد      

 وحمدق على األمـن     عليه خطر بني  ا قد يترتب    االجتماعية أو العرق أو الدين أو الطائفة أو الفوارق اإلقليمية، مم          
شرحية من اً عام واحد كل من أهان علنوستة أشهر تتراوح بني يعاقب بالسجن ملدة "وباإلضافة إىل ذلك، ". العام

 كمـا ،  "اجلمهور على أساس الطبقة االجتماعية أو العرق أو الدين أو الطائفة أو اجلنس أو الفوارق اإلقليميـة                
 القيم الدينية لـشرحية مـن       باحلطّ من اً   علن قامعام واحد كل من     وستة أشهر   تتراوح بني   ملدة  يعاقب بالسجن   "

  ". بالسلم العامما خيلّاجلمهور إذا كان يف هذا الفعل 

   املنظمات اإلقليمية- باء 

  اجملس أوروب

من املقومات راطية و على أن حرية التعبري وحرية الدين مها من دعائم اجملتمعات الدميقأوروبايشدد جملس   - ٣٢
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت تكفـل حريـة           ٩ويشري اجمللس إىل املادة     . اليت تقوم عليها التعددية     
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 ال ١٠ويالحظ اجمللس يف هذا الصدد أن املادة     .  اليت حتمي حرية التعبري    ١٠التفكري والوجدان والدين، وإىل املادة      
خلطاب الذي حيرض على الكراهية والعنف والتمييز ضد جمموعة بعينها من األفراد            حتمي خطاب الكراهية، وهو ا    

وفيما يتعلق حبرية الشخص .  من االعتبارات ذلكالعتبارات إثنية أو قومية أو دينية أو بسبب امليل اجلنسي أو غري
ـ  حتمي حقوق األفراد وال ميك٩يف اجملاهرة بدينه أو عقيدته، يؤكد اجمللس أن املادة       اًن تأويلها على أهنا حتمي دين

  .يةتصويراللفظية أو الاإلساءات  يف حد ذاته من اًمعين

 وعالقتها بالدين، فيشري اجمللس إىل قرارٍ للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ١٠أما فيما يتعلق بنطاق املادة   - ٣٣
انتمائهم  عما إذا كانوا يفعلون ذلك حبكم الذين خيتارون ممارسة حرية اجملاهرة بديانتهم، بصرف النظر"رأت فيه أن 

ُيبدوا تساحماً وقبوالً إزاء قيام    جيب أن   بل  . إىل أكثرية أو أقلية دينية، ال ميكن أن يتوقعوا عدم التعرض ألي انتقادات            
على أن اجمللـس يـشري إىل أن احملكمـة           )٤("الترويج لعقائد مناهضة ملعتقداهتم   برفض معتقداهتم بل وحىت     اآلخرين  

بـضرورة  " إذا كانت هذه القيود مـربرة        ١٠قبلت تقييد حرية التعبري يف إطار املادة        قد  األوروبية حلقوق اإلنسان    
  .)٥( تنال مما تعتربه مجاعة دينية معينة مقدساًاإلساءات اليتوأن يكون القصد منها توفري احلماية من " اجتماعية ملحة

، اجلمعية الربملانية التابعة جمللس أوروب    الصادرة عن ا   ٢٠٠٧ام   لع ١٨٠٥إىل التوصية   اً  ويشري اجمللس أيض    - ٣٤
وقد جاء يف هذه التوصية     . واملتعلقة باإلهانات ذات الطابع الديين وخطاب الكراهية ضد أشخاص ألسباب دينية          

  .فعالً جنائياً للدين، ال ينبغي اعتباره اًأن التجديف، باعتباره ذم

 األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، وهي آلية مستقلة لرصد حالة حقوق أن اللجنةاً ويفيد اجمللس أيض  - ٣٥
اإلنسان، تدين بشدة التحريض على العنف أو الكراهية والتمييز ضد األفراد أو اجلماعات، وال سـيما بـسبب                  

 ٥ة رقم لسياسة العاما ةويف هذا الصدد، أعربت اللجنة يف توصي. تعمل على مكافحة التعصب الديينهي الدين، و
إىل ضروب التنميط املعادي، هبدف اً من نقل صورة مشوهة عن اإلسالم استناداً أسفها الشديد ملا جيري أحيان"عن 

، وأوصـت   إلسالمعن ا  األفكار اجلربية    ٥وترفض التوصية رقم    ". خلق االنطباع بأن هذه الديانة تشكل هتديدا      
فات يف مناهج املدارس ومعاهد التعليم العايل، وال سيما تلك          لتفسريات املشوهة لتاريخ الديانات والثقا    مبناهضة ا 

االهتمام بوجه خاص   " الدول األعضاء إىل     دعتو. التفسريات اليت تصور اإلسالم على أنه عدائي ويشكل هتديداً        
رسة الشعائر  بناء عدد كاف من أماكن العبادة املالئمة ملماداعٍبإزالة العراقيل القانونية واإلدارية اليت تعرقل بدون 

 الدول األعضاء إىل اختاذ التدابري الالزمة مبا يكفل ٥تدعو التوصية رقم كما ". اإلسالميةمراسم الدفن اإلسالمية و
  .على حنو كامل حرية املمارسة الدينية

                                                      

، حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم Otto-Preminger-Institut v. Austriaقضية  )٤(
 .١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٠ املؤرخ ١٣٤٧٠/٨٧

 املؤرخ ٤٢٥٧١٠/٩٨ماس رقم حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلت  ، I.A. v. Turkeyقضية  )٥(
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٣
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   املنظمات غري احلكومية–جيم 

    مواطين العاملرابطة

 املعتقـد كة يف جمتمع عاملي مشترك، وشددت على أمهية أبرزت رابطة مواطين العامل فكرة املواطنة املشتر        - ٣٦
 إلعطاء معزى للواقع احليايت املشترك وأكدت على جهدوتالحظ الرابطة أمهية الدين ك. الشخصي وضرورة محايته

اً مفيدة، مـصدر  كأداة  للتحفيز وألنه يعد، بسبب قيمته      اً  هاماً  ضرورة دراسة الدين دراسة جادة باعتباره مصدر      
 يف عملية املفاوضات الطويلة اليت أدت إىل اعتماد         النشطةوتشري الرابطة إىل مشاركتها     .  والقيم املشتركة  للقواعد
  .القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد املتعلق ب١٩٨١عام إعالن 

وأهنا لفتت انتباه جلنة حقـوق اإلنـسان        تعمل هبمة لتعزيز التسامح الديين      ما برحت   وتفيد الرابطة أهنا     - ٣٧
 حاالتاملعين بالسكان األصليني واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد إىل            العامل  فريق  الواللجنة الفرعية و  

بلدان، مثل البوذيني، واألمحـديني     ة  التعصب الديين الذي يتعرض له البهائيون وعدة أقليات دينية أخرى يف عد           
 .، واملسيحيني، وأفراد طائفة فالون غونغ، ومجعية وعي كريشنا الدولية، واملندائيني، واليزيدينياملسلمني

  الطائفة البهائية الدولية

تقرير بشأن التحريض على الكراهية ألسـباب  "تقّدم املسامهة الواردة من الطائفة البهائية الدولية بعنوان       - ٣٨
التحريض الواسع النطاق   "، معلومات عما أمسته     "مجهورية إيران اإلسالمية  عقيدة البهائية يف    الدينية وتشويه صورة    

يف وسائط اإلعالم واملساجد ويف أمـاكن       " واملستمر على الكراهية ألسباب دينية وتشويه صورة العقيدة البهائية        
أثارت نقمة السكان ويزعم التقرير أن اخلطب النارية اليت يلقيها األئمة املسلمون       . أخرى يف اجلمهورية اإلسالمية   

، وُنبشت قبورهم، بل    فادحةاحملليني ضد أفراد الطائفة البهائية؛ حيث ُدّنست املقابر البهائيني وأحلقت هبا أضرار             
إزاء التحـريض  اً وأعربت الطائفة عن قلقها أيـض . وجرى، يف بعض احلاالت، إخراج جثث موتاهم من قبورها       

  . على مساكنهم وممتلكاهتمعتداءات واالعلى الكراهية ضد البهائينيالواسع النطاق 

م أحـد األسـباب     عقيدهتلطائفة البهائية الدولية، يعد التشويه الذي تتعرض له صورة          ا ذكرته ا  ملاً  ووفق  - ٣٩
معلومـات  اً  وأفادت أهنا أحالت مؤخر   . على البهائيني ومساكنهم وممتلكاهتم   االعتداءات  اجلذرية لتصاعد وترية    
عديدة يف راءات اخلاصة بشأن العنف القاسي واملتكرر الذي يتعرض له البهائيون يف أماكن مفصلة إىل هيئات اإلج

  . أحناء البلدشىت

  صندوق بيكيت للحرية الدينية

للمبادئ اليت قامت عليها متاماً يؤكد صندوق بيكيت للحرية الدينية أن فكرة تشويه صورة األديان منافية  - ٤٠
من  حبمايتها األفكار بدالًوذلك حقوق اإلنسان إعمال  عليها يقومسها اليت تنتهك األسس نفاألمم املتحدة، وهي 
ندوق بيكيت، فإن املقصود بالقوانني املتعلقة بالقذف والتشهري هو ا ذكره صملاً ووفق. يعتنقوهنامحاية األفراد الذين 

وهي ترتبط ارتباطـاً وثيقـاً      اللذين قد يؤثران سلباً على أسباب معيشتهم،        أو التشهري   القذف  محاية األفراد من    
 إلحلاق الضرر   األكاذيبمنع اللجوء إىل    هو  اً  واملقصود هبا أيض  . احلقوق اجلماعية باحلقوق الفردية والشخصية ال     
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وعلى العكس . احلقيقةيف قضايا القذف والتشهري هو الذي ُيلجأ إليه سبيل الدفاع التقليدي يف حني أن باآلخرين، 
مفهوم أما . محاية جمموعة من املعتقدات واألفكار والفلسفاتهتدف إىل  صورة األديان فكرة تشويهفإن من ذلك، 

  . هو محاية تنوع اآلراء واملعتقداتبهالدين فالقصد حرية 

من الناس مفهوم محاية األفكار الدينية أو احلقوق اجلماعية جملموعة كذلك إىل أن صندوق بيكيت يذهب و  - ٤١
أما إرسـاء   . ال أساس له يف القانون الدويل     هو مفهوم   إطار تقليد عقائدي أوسع     من  ضاً  متنافرة أحيان قد تكون   

يف قانون املعاهـدات ويف     اً  من محاية األفكار فهو مبدأ مستقر متام        محاية األفراد بدالً  على أسس   حقوق اإلنسان   
قد ُرفضت، وبالتايل لنموذج اويؤكد صندوق بيكيت على أن احملاوالت السابقة لتغيري هذا . القانون الدويل العريف

  .فكرة تشويه صورة األديان قوة القانون الدويل الراسختكون لمن غري املمكن أن ف

كما يؤكد صندوق بيكيت أن فكرة تشويه صورة األديان، يف مقابل قذف األشخاص والتشهري هبـم،                  - ٤٢
تشويه "وبالتايل، فإن فكرة    . وقائعمقابل ما هو صحيح من ال     األفكار  ما هو مقبول من     تقتضي من الدولة حتديد     

لعدم إمكانية إثبات صحة أي عقيدة      اً  نظرتثري مشكلة تندرج يف إطار القواعد القانونية األساسية         " صورة األديان 
 عن قوانني القذف والتشهري التقليدية ألهنـا ال         ختتلففالتدابري املتصلة بتشويه صورة األديان      . عمليةمن الناحية ال  
وإنفاذ تدابري مكافحة تشويه صورة األديان، مبا يف        . ص وال األقوال حسنة النية وال اآلراء املعارضة       حتمي األشخا 

لتقدير الالحمدود ملوظفي الدولة الـذين ميكنـهم        لأمره  ُيترك  ذلك قوانني مكافحة التجديف والتشنيع، عادة ما        
رة األديان متنح سلطة لألغلبية على حساب       ويف النهاية، فإن تدابري مكافحة تشويه صو      . ألهوائهماً  التصرف وفق 

  .املعارضني وللدولة على حساب األفراد

ويوّجه صندوق بيكيت االهتمام إىل تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، الـسيدة أمسـاء        - ٤٣
 التعصب واخلـوف    مناً  األديان قد خيلق مناخ   شويه صورة   أن جترمي ت  حذّرت من   ، حيث   )A/62/280(جاهاجنري  

ال يتفقـون مـع آراء   منتقدون وعلى الـذين  عتقد أهنم ل ناقمة على من ُيافعأويزيد من احتماالت وقوع ردود     
شويه صورة األديان قد ختنـق االنتقـاد        ويف هذا الصدد، الحظت املقررة اخلاصة أن تدابري مكافحة ت         . األغلبية

لكن الدين قوق اإلنسان وتشكل انتهاكاً حلبدو أهنا يقوانني اليت املمارسات والاملتعلقة بروع بل وحىت البحوث املش
إىل تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، الـسيد              اً  ويشري الصندوق أيض  . يبيحها

ق املدنيـة    من العهد الدويل اخلاص بـاحلقو      ١٩ذكر أن القيود على املادة      الذي  ،  )A/HRC/7/14(أمبيي ليغابو   
 أو مثرية للجدل أو أقوال غري مستساغة من الناحية السياسية، انتقادية منع التعبري عن آراء   ال يوجد هبا  والسياسية  

  .ال يقصد هبا محاية منظومات عقائدية من النقد الداخلي أو اخلارجيكما 

يد املسائل املتعلقة بالعنصرية ىل أن اخللط بني العرق والدين قد أدى إىل تعقإ صندوق بيكيت كذلك ذهبوي  - ٤٤
فثمة فرق بني العرق، الذي ال يقبل التغيري، والدين الذي، وإن كان ميارس ويعّبر عنه غالبـاً يف                  . وحبرية الدين معاً  

معاملـة  ف. ضمري الفرديستلهم مجاعة، يقتضي االختيار الشخصي وال ميكن أن يقوم بدون هذا االختيار الذي       إطار  
 ميكن أن يؤدي إىل اخللط بني خطاب التحـريض          نوع واحد من التمييز   والتمييز الديين على أهنما     التمييز العنصري   

  .وضمن الدياناتثرية للجدل، بشأن معرفة احلقيقة عن املعلى الكراهية العنصرية ومنع املناقشات السلمية، ولكن 
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ضد أي جمموعة دينية ذان ميارسان اللن اوخيلص صندوق بيكيت إىل أنه إذا كان التعصب والكراهية الديني  - ٤٥
 معاجلتهما، فإن األخذ مبفهوم تشويه صورة األديان ملكافحة هذا التعصب وهذه        جيبمشكلتني خطريتني و  يعتربان  

ويرى صندوق بيكيت أن أفضل محاية حلرية الدين        . الكراهية من شأنه أن يقّيد احلريات أكثر مما يوفر احلماية هلا          
  .بعض العقائدالذين يعتنقون ألفراد لتقييد حرية الكالم يف دين جلميع املعتقدات وليس تكمن يف محاية حرية ال

  خالقيواأل نسايناإل الدويل االحتاد

أعرب االحتاد الدويل اإلنساين واألخالقي عن قلقه إزاء أثر تشريعات مكافحة التجديف على حرية التعبري   - ٤٦
ويوصي االحتاد . من الدول األعضاء ميارسون الدين السائد يف دولة الذين الأولئك وحرية الدين، مبا يف ذلك على 

 النظر يف قـوانني مكافحـة       ٧/١٩هبذا اخلصوص بأن تشمل الدراسة اليت طلبها جملس حقوق اإلنسان يف قراره             
كما يوصي . تقييم انعكاسات قوانني مكافحة تشويه صورة األديان على حقوق اإلنسانكذلك التجديف القائمة و

. اإلعدام أن تلغي عقوبة اإلعـدام     يعاقب عليها ب  الحتاد بتقدمي قرار يطلب من الدول اليت تعترب التجديف جرمية           ا
اً وباإلضافة إىل ذلك، اقترح االحتاد أن تعتمد هيئات األمم املتحدة اليت تنظر يف مسألة تشويه صورة األديان موقف                 

  .أكرب بكثرياً  وزن الذي يوىل حرية التعبرياملوقف جملس أوروب مماثالً

  االحتاد الدويل للقلم

 كما قّدم عّينة من حاالت      ،٧/١٩على قرار جملس حقوق اإلنسان      اً  عاماً  قّدم االحتاد الدويل للقلم تعليق      - ٤٧
. ألدياناإلساءة ل إعمال التشريعات الرامية إىل مكافحة      من جراء   أفراد تعرضت حقوقهم األساسية لتقييد شديد       

أن ُيساء  ميكن  كما  مية إىل محاية األديان من تشويه صورهتا ميكن أن تزيد من حدة التوترات الدينية               فالقوانني الرا 
  .٧/١٩وهلذا السبب شعر االحتاد خبيبة أمل شديدة العتماد اجمللس القرار .  لقمع النقد املشروعاستخدامها 

   موجز للمسائل اليت أثارهتا الردود- ثالثاً 
  .٧/١٩رغم عددها احملدود، العديد من املسائل اهلامة ذات الصلة بتنفيذ قرار اجمللس لقد أثارت الردود،   - ٤٨

   حرية الدين- ألف 

للقيم املشتركة واإلهلام والتالحم اً ومصدراً فردياً على أمهية الدين باعتباره حقاً شددت مجيع الردود تقريب  - ٤٩
وئام الوطين؛ بينما رأت كوستاريكا أن الدين هو من بني          للاً  فقد رأت البحرين أن اإلسالم يتيح أساس      . يف اجملتمع 

، فرأى أن حرية التعبري وحرية الـدين متـثالن أسـس            اأما جملس أوروب  . العناصر األساسية للسلم والدميقراطية   
  .لتعدديةمها من املقومات اليت تقوم عليها ااجملتمعات الدميقراطية و

. حرية الدين والوجدان واملعتقـد    ل  فقدمت ردوداً تك  البلدان اليت   ميع  جلالدساتري والقوانني الوطنية    إن  و  - ٥٠
املعايري األخالقية والتقاليد والنظام    لّ ب ما دامت ال خت   " حبرية الدين والوجدان جلميع األديان       عترففدستور شيلي ي  

". ملعايري العامة األخالق وا "دامت متاَرس بشكل حيترم      وبالنسبة لكوستاريكا، فإن حرية الدين مكفولة ما      ". العام
 املؤسسات فترض علىأي دين، وال ُياعتناق ويف موريشيوس، تشمل حرية الدين حرية عدم العبادة أو االعتقاد أو 
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ففي مصر، يالحظ أن . حرية الدين بطرق شىتاجمليبة حتمي الدول كما أن . التعليمية تقدمي أي تعليم أو تلقني ديين
لألطـراف  ُتنظّم مبوجب النظم الدينيـة      سائل املتعلقة باألحوال الشخصية     مسائل الزواج والطالق وغريها من امل     

  .هتدف إىل محاية احلرية الدينيةاً املعنية، كما أن قانون العقوبات يف كل من مصر وموريشيوس يتضمن أحكام

   الدين والدولة- باء 

ينما تقوم بدور غري مباشر يف      تقوم الدول يف بعض احلاالت بدور مباشر يف تعزيز ومحاية حرية الدين، ب              - ٥١
تعزيز القيم الدينية ونشر التعليم     على   وزارة العدل والشؤون اإلسالمية      عملفبالنسبة للبحرين، ت  . حاالت أخرى 

ريـة  احلويف كوستاريكا، الكاثوليكية هي دين الدولة، ولكن الدستور يكفـل      . الديين وبناء املساجد والعناية هبا    
  .ا يف مصر، فيخّول الدستور الدولة ضمان حرية العقيدة واملمارسة الدينيةأم. جلميع األديان األخرى

   عدم التمييز على أساس الدين- جيم 

الردود بعـدين  تناولت و.  أمهية تكافؤ احلماية وعدم التمييز على أساس الدين     اجمليبة أبرزت مجيع البلدان    - ٥٢
تمعات على أساس العقيدة أو املمارسة الدينيـة؛ وعـدم          فراد أو اجمل  ألحظر التمييز ضد ا   : سألة عدم التمييز مها   مل

، تكمن رؤية وزارة العدل والشؤون اإلسالمية يف        ففي حالة البحرين مثالً   . التمييز وتكافؤ احلماية جلميع األديان    
 يقوم على اإلسالم والتعاليم القرآنية؛ ويف الوقت ذاته، شددت احلكومة على          " جمتمع إسالمي راق ومترابط   "بناء  

  . املعتقداتبني واحلوار بني األديان و احلضارات، وعلى عدم التمييز الوسطيةأمهية 

رغم إقرار الدستور وويف شيلي، مثة عدة قوانني وطنية تكفل املساواة بني مجيع األديان؛ ويف كوستاريكا،   - ٥٣
 الربامج التعليمية ويف وسائط اإلعالم ، فإن القانون املتعلق بالقضاء على التمييز العنصري يفوطنياًاً الكاثوليكية دين

يف مـدارس   اً  وُيدرَّس التسامح أيـض   . يتوخى تكافؤ الفرص للجميع، بغض النظر عن اخللفية اإلثنية أو الثقافية          
وينص دستور مصر ". القيمة األساسية للتضامن واالحترام وتكافؤ الفرص"كوستاريكا، كما ُيشّجع احلوار لتنمية 

 اجلنس أو األصل أو اللغة أو  العرق أوني يف احلقوق والواجبات أمام القانون، دومنا متييز بسببعلى مساواة املواطن
وتؤكد مجهورية إيران اإلسالمية أن التعصب والتمييز على أساس الدين منافيان لروح ميثـاق              . الدين أو املعتقد  
  .األمم املتحدة

   التحريض على الكراهية والعنف الدينيني- دال 

فقد حتدثت .  أعربت مجيع الردود عن قلق إزاء التحريض على الكراهية والعنف على أساس الدين واملعتقد     لقد  - ٥٤
 جملـس   طرقوت. البحرين عن بذل جهود خاصة ملكافحة التطرف وتشجيع احلوار وتوثيق الصالت بني خمتلف األديان             

يت ترفض الرؤى اجلربية لإلسالم وتصوير اإلسالم  للجنة األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب ال  ٥ للتوصية رقم    اأوروب
  .بشكل سليب ومنطي، وتناشد الدول األعضاء اختاذ التدابري الالزمة لضمان حرية املمارسة الدينية

حلريـة  اً   يف دساتري وقوانني وطنية وصكوك إقليمية وضعت حدود         ترد إىل أحكام اً  وأشارت الردود أيض    - ٥٥
 ٢فقد أشري إىل الفقرة . ي يعترب أنه مثري للكراهية والعنف الدينيني أو حمرض عليهماالتعبري يف حاالت اخلطاب الذ  

ـ            ٢٠من املادة      دعوة إىل الكراهيـة القوميـة       من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت حتظـر ال
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 من االتفاقية الدوليـة     ٤ىل املادة   ؛ وإ على التمييز أو العداوة أو العنف     اً  تشكل حتريض اليت  أو العنصرية أو الدينية     
 واجبات ومسؤوليات وأهنا بعتتوتؤكد مجهورية إيران اإلسالمية أن حرية التعبري تس. للقضاء على التمييز العنصري

إثارة الكراهيـة  ومبوجب قانون العقوبات يف موريشيوس، ُتعترب . ختضع لقيود مبوجب األحكام املشار إليها أعاله   
ضد شرحية اجتماعيـة أو   اً  ويف تركيا، جيّرم قانون العقوبات إثارة الكراهية أو العداوة علن         . ائياً فعالً جن  العنصرية

  .على األمن العام"  وحمدقواضح"مما ينطوي علي خطر دينية أو عرقية من الناس، من مجلة شرائح أخرى، 

 من االتفاقية اليت تكفل     ١٠ املادة   إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، أن     مشرياً  ،  اوأفاد جملس أوروب    - ٥٦
حرية التعبري ال حتمي خطاب الكراهية، وال اخلطاب الذي حيرض على الكراهية أو العنف، وال التمييز ضد جمموعة 

وذكـر  . معينة من األفراد العتبارات إثنية أو قومية أو دينية أو تتعلق بامليل اجلنسي أو لغري ذلك من االعتبارات                 
 إذا كانت هـذه القيـود تلـيب    ١٠قيود على املادة  قبلت فرض   كمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد      اجمللس أن احمل  

مقدسة يف نظر   عتداءات املسيئة اليت متس مسائل ُتعترب       االوترمي إىل توفري محاية من      " احتياجات اجتماعية ملحة  "
  .جمموعة دينية ما

  ها تدنيس املباين والرموز الدينية وختريبها وتدمري- هاء 

ترمي إىل محاية أماكن العبادة، واملمتلكات      حمددة ترد يف قوانينها الوطنية و     أشارت عدة دول إىل أحكام        - ٥٧
وتربط بعض هذه القوانني محاية أماكن العبادة والرموز الدينية حبرية الدين ألهنا تعترب تلك . واملقابر والرموز الدينية

فقانون العقوبات املصري يعاقب على هدم أو ختريب أو تـدنيس       . ناألماكن والرموز ضرورية حلرية ممارسة الدي     
ويف . املباين واملواقع والرموز الدينية وكذلك اجلبانات والقبور، كما يعاقب على التشويش على املناسبات الدينية             

  .تركيا، جيّرم قانون العقوبات تدنيس أماكن العبادة واملقابر أو اإلضرار هبا أو تدمريها

  ويه صورة األديان تش- واو 

 تشويه صورة األديان، يف حني بدت ردود دول         مفهوملقد أشارت بعض الدول على وجه التحديد إىل           - ٥٨
مسألة تشويه إىل بشكل حمدد أشارت ويف البلدان اليت . على تناول التحريض على الكراهية والعنفمقتصرة أخرى 

ففـي  . كمرادف هلا باالقتران مع مفاهيم أخرى     اً   وأحيان صورة األديان، يستخدم هذا املفهوم يف سياقات خمتلفة       
، بينما يف "انتهاك حرمة األخالق العامة والدينية"و" انتهاك حرمة العبادة الدينية"موريشيوس، جيّرم القانون اجلنائي 

لة تعترب  من مسأ   بالنيل مثالً ما  شخص  " شرف أو كرامة أو مسعة    " "مّس"أو  " إهانة"تركيا، جيّرم قانون العقوبات     
علنا من القيم الدينية لشرحية من الناس على        " احلط"، أو   "مقدسة بالنسبة للدين الذي ينتمي إليه ذلك الشخص       "

ويف حالة مصر، وبالنسبة لألديان اليت تعترف هبا        . أساس الدين أو الطبقة االجتماعية أو نوع اجلنس وما إىل ذلك          
إذا ُحّرف عمدا، أو تقليد احتفال ديين يف مكان عمومي . اب مقدسالدولة، جيّرم قانون العقوبات طبع أو نشر كت
  .بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه احلضور

مت ّدعناصر مشتركة، كما أن املعلومات اليت قُ      أي   تقدم الردود معلومات كافية تسمح باستخالص        ومل  - ٥٩
، وملعرفة  بهورة األديان واألفكار ذات الصلة هبا تأويل وتطبيق مفهوم تشويه صيرجيلتحديد الكيفية اليت ال تكفي 

  .أويل يعكس القواعد املعيارية الدولية أم الذلك التما إذا كان 
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   حتذير بشأن تشويه صورة األديان- زاي 

مفهوم معياري   قلق إزاء مفهوم تشويه صورة األديان وحذر من اعتماده ك          عنبعض الردود   عرب  لقد أ   - ٦٠
أن هذا املفهوم غري معترف به يف       قد أكد   ندوق بيكيت للحرية الدينية     م ص ملثال، أ  على سبيل ا   ،ومن ذلك . دويل

وذكر صندوق بيكيت أن املقصود مبفهوم      . القانون الدويل حلقوق اإلنسان وأنه قد ال يتفق مع أسس هذا القانون           
 عليهم بأذًى تترتب     هو محاية األشخاص من التعرض لسمعته      ، كما أقرته القوانني الوطنية    ،تشويه صورة األديان  

وجد يف  تمع حرية التعبري، و   اً  فمفهوم القذف والتشهري كما هو مطبق يف القوانني الوطنية يقيم توازن          . سلبيةآثار  
مـسائل ذات صـلة، مثـل       تتناول   مفصلة   ئيةاضالعديد من النظم القانونية معايري حمددة بشكل جيد وسوابق ق         

 مـن عناصـر     اًاحلقيقة عنصر اختاذ  وي على تشهري، واملساس بالسمعة، و     املعلومات اليت ينظر إليها على أهنا تنط      
 وليس طبق بنفس الطريقة على مفهوم تشويه صورة األديان الذي حيمي أفكاراً   أن ت وهذه املعايري ال ميكن     . الدفاع

  .، ألن ذلك يتعارض مع فكرة حرية الدين أو املعتقدأشخاصاً

ـ املفردات  عض  بأن  اً  والحظت بعض االنتقادات أيض     - ٦١  إلسـاءة االزدراء والتـدخل يف الوجـدان وا      ك
غامضة للغاية وغري   هي مفردات   ،  كبديل أو كمرادف ملفهوم تشويه صورة األديان      اً  واالستهزاء، املستعملة أحيان  

لتقييد كل خطاب أو رأي ناقد أو غـري         وذاتية وغري موضوعية    دقيقة وميكن بالتايل أن متنح الدولة سلطة جاحمة         
من على حنو ما أشارت إىل أن ذلك قد يستلزم تفسري النصوص الدينية واألديان وتصنيفها كما . أو غري حمبذشعيب 

 حرية الدين مفهوموهذا يتعارض مع . أجل حتديد صحة ما إذا كان قول ما أو رأي ما ينطوي على تشهري متعمد
فرد يف عدم اعتناق أي عقيدة، كما أنـه         هو مفهوم يشمل حرية ال    كما كّرسه القانون الدويل حلقوق اإلنسان، و      

  .احتمال التمييز لصاحل األديان اليت تفضلها الدولةينطوي على 

أن الـذين جيـاهرون     فيه  لمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان رأت      لإىل قرار   اً   أيض اوأشار جملس أوروب    - ٦٢
تساحماً وقبوالً إزاء قيام اآلخرين " بدواأن يعليهم جيب بل بدينهم ال ميكن أن يتوقعوا عدم التعرض ألي انتقادات        

  ".الترويج لعقائد مناهضة ملعتقداهتمهتم بل وحىت ابرفض معتقد

   استنتاجات- رابعاً 
عّينة الردود املقدمة يف هذا التقرير حمدودة للغاية وليست مفصلة مبا فيه الكفايـة السـتخالص                إن    - ٦٣

على أن األمثلة اليت أوردت . ٧/١٩قرار جملس حقوق اإلنسان استنتاجات بشأن حالة القوانني املتعلقة بتنفيذ 
  .عن القيود املمكنة القوانني املتعلقة حبماية حرية الدين، فضالًتدل إىل حد ما على طائفة 

وقد أعربت معظم الردود عن القلق إزاء تنامي االجتاه املتمثل يف عرض صورة سلبية عن الـدين يف                    - ٦٤
بعينهم اً  بات السياسية، وإزاء السياسات واملمارسات اليت يبدو أهنا تستهدف أناس         وسائط اإلعالم ويف اخلطا   

  .بسبب ديانتهم

فـّسر  ُيوكما بّينت عدة أمثلة وطنية وردت يف التقرير، يبدو أن مفهوم حرية الدين والطريقة الـيت          - ٦٥
وقد ذكرت مجيع الردود أن . نهبا يشكالن نقطة انطالق هامة لتوفري ضمانات مالئمة حلرية ممارسة الديويطبق 

ومن شأن تطبيـق قـوانني   . التمييز ضد الدين والتمييز على أساس االعتقاد الديين حمظوران يف مجيع البلدان         
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الشواغل اليت حددها اجمللس يف يف معاجلة بعضٍ من اً هاماً أن يؤدي دوراً وصارماً متسقاً مكافحة التمييز تطبيق
  .٧/١٩قراراه 

 يف البلدان اليت أيضاًحريض على الكراهية أو العنف ضد فرد أو مجاعة بسبب الدين حمظور التكما أن   - ٦٦
قوانني حمددة جتّرم تدنيس أماكن العبادة والرمـوز الدينيـة          اً  لدى بلدان أخرى أيض   توجد  و. ردوداًت  مدق

  . املتعلقة بالدين أو اإلضرار هبا أو تدمريهاشياءوغريها من األ

يبدو أنه ال يوجـد لـدى       و. البلدان قوانني حمددة ملكافحة تشويه صورة األديان      بعض  توجد لدى   و  - ٦٧
 أُبلـغ فالقوانني اليت . ناديصورة األاً ل ملا تعتربه تشويه   البلدان اليت أبلغت عن مثل هذه القوانني فهم مشترك        

نتهاك والـتحقري   عنها تتناول ظواهر خمتلفة إىل حد ما وتستعمل مفردات شىت مثل االزدراء واالستهزاء واال             
 فهم هذه كيفيةوال تقّدم هذه الردود معلومات كافية تسمح بتحليل . للداللة على مفهوم تشويه صورة الدين

كما أهنا ال تشرح بوضوح العالقة بني هذه املفاهيم واإلطار الدويل حلقوق اإلنـسان              . استعماهلااملفردات أو   
  .فيما خيص حرية الدين

 -  -  -  -  -  

  


