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  مقدمة

 أن تتخذ، مبا يف ذلك عن طريـق املؤسـسات  " على ٧/١٩ يف قراره    حث جملس حقوق اإلنسان الدول      - ١
راءات متنع نشر األفكار واملواد القائمة على العنصرية وكره األجانب واملوجهة ضد أي             واملنظمات السياسية، إج  

  ."دين من األديان أو ضّد أتباعه واليت تشكل حتريضاً على الكراهية العنصرية والدينية أو العداوة أو العنف

تقدم إىل اجمللس يف دورته      من القرار إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن          ١٦وطلب اجمللس يف الفقرة       - ٢
واالجتهادات القانونية القائمـة     للتشريعاتالتاسعة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار وأن تقدم دراسة تتضمن جتميعاً            

 إىل اجمللس بشأن    لذلك الطلب، تقدم املفوضة السامية تقريراً     اً  ووفق. بشأن تشويه صورة األديان وانتهاك حرمتها     
  . ، باإلضافة إىل هذه الدراسة)A/HRC/9/7(تنفيذ ذلك القرار 

 ٢٤ومن أجل إعداد التقرير والدراسة، أرسلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مذكرة شفوية مؤرخة                - ٣
 إىل الدول األعضاء، واملنظمات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات           ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

واالجتهادات القانونيـة   ول على معلومات عن تنفيذ القرار املتعلق بالتشريعات         غري احلكومية، تطلب فيها احلص    
، )١(وتلقت املفوضية السامية إسهامات من تسع دول أعضاء     . القائمة بشأن تشويه صورة األديان وانتهاك حرمتها      

ـ         )جملس أوروبا (ومنظمة إقليمية واحدة     دى اجمللـس   ، ومخس منظمات غري حكومية تتمتع باملركز االستشاري ل
من ‘ خامساً‘ويلخص الفصل   . A/HRC/9/7االقتصادي واالجتماعي، ويرد تلخيص لتلك اإلسهامات يف الوثيقة         

  .هذه الدراسة الردود املستلمة من الدول األعضاء بشأن التشريعات الوطنية واالجتهادات القانونية

 مفوضية حقوق اإلنسان بشأن التشريعات وتعرض الدراسة النتائج األولية اليت توصلت إليها حبوث أجرهتا  - ٤
. واالجتهادات القانونية على الُصُعد الدويل واإلقليمي والوطين فيما يتعلق بتشويه صورة األديان وانتهاك حرمتها             

  . أما املعلومات املتصلة بالتشريعات واالجتهادات القانونية على الصعيد الوطين فتقتصر على الردود املستلمة

األحكام ذات الصلة يف الصكوك الدولية واالجتهادات القانونية فيما يتعلق حبرية           ‘ ثانياً‘صل  ويلخص الف   - ٥
ويتناول . الدين، والقيود اليت ُيسمح بفرضها على حرية التعبري والدين، والتحريض على الكراهية الدينية والعنف             

فون بواليات يف السابق، ويـستعرض      االستنتاجات والتوصيات اليت قدمها مقررون خاصون ومكل      ‘ ثالثاً‘الفصل  
  .املعايري الوطنية واالجتهادات القانونية املتعلقة حبرية التفكري، والوجدان والدين وحرية التعبري‘ رابعاً‘الفصل 

  معلومات أساسية -  أوالً
وق  بعد سلسلة قرارات بشأن تشويه صورة األديان اعتمدهتا اجلمعية العامة، وجلنة حق٧/١٩صدر القرار   - ٦

والشاغل املشترك يف تلك القرارات يدور حول عدة مواضيع مترابطة          . اإلنسان السابقة، وجملس حقوق اإلنسان    
اإلسالم، وربط اإلسـالم    اً  تتمثل بصورة أساسية يف القوالب النمطية وإعطاء صور سلبية عن األديان، وخصوص           

، والقيام بنشر   ٢٠٠١ املتحدة األمريكية عام     بالعنف واإلرهاب عقب اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف الواليات        

                                                      

 .ريشيوسموورية إيران اإلسالمية، شيلي، كوبا، كوستاريكا، مصر، واألرجنتني، البحرين، تركيا، مجه )١(
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أفكار تستند إىل التفوق، والقوانني التمييزية، والسياسات واملمارسات اليت تستهدف أقليات دينية، واالعتـداء              
  . املباشر على األشخاص واجملتمعات وعلى املمتلكات وأماكن ورموز العبادة

ما تستخدم هذا املصطلح مبعناه اً ، يبدو أهنا غالب  "ة األديان تشويه صور "ويف حني تشري هذه القرارات إىل         - ٧
العام لتقدمي وصف جزئي هلذه الظاهرة، وال سيما البيانات العدائية، والربط غري املنصف بـالعنف، والوصـم،                 

. ارم، وال تستخدم املصطلح مبعناه القانوين الص"واخلوف من اإلسالم"واالستحقار، وإهانة األديان، واالعتداءات، 
ويف هذا السياق، تنظر القرارات إىل مسألة تشويه صورة الدين مقرونة باحلاجة إىل حماربة الكراهية، والتمييـز،                 

متنع نشر أن " حتثان الدول على ٧/١٩ من القرار ٩ و٨وعليه، فإن الفقرتني . والتخويف، واإلكراه، وما إىل ذلك
  ، "انب واملوجهة ضد أي دين مـن األديـان أو ضـّد أتباعـه             األفكار واملواد القائمة على العنصرية وكره األج      

  توفري احلماية الكافية من أفعال الكراهية والتمييز والترهيب واإلكراه الناشئة عـن تـشويه              "وتدعوان الدول إىل    
  ."صورة أي دين

 هو محاية   إن الغرض من مفهوم تشويه السمعة، مثلما هو معروف يف العديد من النظم القانونية الوطنية،                - ٨
تتناوهلـا  ) شفهية أو خطية  (ويشري يف مدلوله القانوين العام إىل اإلدالء بتصرحيات غري دقيقة           . مسعة وصورة الفرد  

ويكون الغرض منها اإلساءة إىل مسعة شخص ما        ) البصرية، واإلليكترونية  -  املطبوعة، والسمعية (وسائط اإلعالم   
نني الوطنية اليت تقتضي وجود عنصر إضايف هو التهاون أو احلقد عند وهناك بعض القوا. يف ذلكاً أو التسبب فعلي

  وعموماً، فإن العقوبة على تشويه السمعة هي عقوبة مدنية، مـع أن الـبعض يـرى أنـه                  . اإلدالء بالتصرحيات 
  . جرمية جنائية

و شـفوية أو    بأساليب مادية أ  (وبعض البلدان لديها قوانني التجديف اليت تعاقب على انتهاك احلرمات             - ٩
واعتمدت بلدان أخرى قوانني حمددة تتعلق مبسألة تشويه صـورة          ). بصرية أو إليكترونية وما إىل ذلك      -  مسعية

األديان وتوسع املفهوم ليشمل محاية األديان، وهبذا املعىن، ترى أن منع تشويه صورة األديان ضروري حلماية حرية 
  . الدين واالعتقاد

غري واضح جملموعة "الدين" و"تشويه الصورة"ويل حلقوق اإلنسان، ال يزال اجلمع بني ويف إطار القانون الد  - ١٠
  : ويف هذا السياق، أُعدت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية. من األسباب

م للقـانون الـدويل   إىل أي مدى ميكن استخالص مفهوم تشويه صورة األديان من اإلطار القائ          )أ(
   حلقوق اإلنسان؛

حرية الدين أو املعتقد، اً  حتديد- نطاق القانون الدويل القائم حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باألديان   )ب(
ملعاجلة هذه الظاهرة اً  وما إذا كان ذلك كافي- التمييز على أساس الدين والتحريض على الكراهية الدينية والعنف 

  اليت تناولتها القرارات؛ 

 على اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان، وال سيما العالقة بني "ة األديانتشويه صور"تأثريات مسألة   )ج(
  .حرية التعبري وغريها من حقوق اإلنسان األساسية
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  املعايري واالجتهادات القانونية على الصعيد الدويل -  ثانياً
ق األمـم   هناك العديد من صكوك حقوق اإلنسان اليت تتناول املسائل املتصلة بالدين مبا يف ذلك ميثـا                 - ١١

املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدوليـة              
 املتعلـق   ١٩٨١للقضاء على التمييز العنصري، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وإعالن عـام              

  . ساس الدين أو املعتقدبالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز على أ

 ١٧٨١ومع أن اجلمعية العامة قد طلبت يف قرارهـا    . ومع ذلك، ال توجد معاهدة حمددة تتعلق باألديان         - ١٢
 إعداد مشروع إعالن ومشروع اتفاقية بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب الديين، مل              ١٩٦٢عام  ) ١٧- د(

ويوحي . ١٩٨١لتمييز على أساس الدين أو املعتقد إال يف عام       ُيعتمد إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب وا       
  . ذلك مبدى تعقيد املوضوع واالفتقار إىل توافق اآلراء بشأن قضايا رئيسية

لكنه ُيعد الشرح األمشل للمعايري ذات الصلة الواردة        اً،  ومن الناحية التقنية، فإن اإلعالن ليس صكا ملزم         - ١٣
ويتناول الشرح موضوعني . وق املدنية والسياسية ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانيف العهد الدويل اخلاص باحلق

بشأن التحريض على الكراهية الدينيـة      اً  وال يتضمن اإلعالن حكم   . واسعني مها حرية الدين واحلماية من التمييز      
  . من العهد) ٢(٢٠والعنف، بيد أن هذه املسألة واردة يف املادة 

  عتقدحرية الدين أو امل

وال يتناول ميثاق   . من االهتمام منذ تأسيس منظمة األمم املتحدة      اً  كبرياً  نالت حرية الدين أو املعتقد قدر       - ١٤
األمم املتحدة مسألة حرية الدين أو املعتقد بشكل صريح، بيد أن أحكامه املتعلقة حبقوق اإلنسان توفر اإلطـار                  

ن القرارات واملعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان، اليت تعـاجل         ومنذ ذلك الوقت، اعُتمدت العديد م     . )٢(املعياري
  .شرةمسألة حرية الدين أو املعتقد بصورة مباشرة وغري مبا

فهي تنص علـى أن     .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان معايري حرية الدين أو املعتقد          ١٨وحتدد املادة     - ١٥
شمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه أو معتقده، وحريته يف ق يف حرية الفكر والوجدان والدين، وياحللكل شخص "

  ."ةمع مجاعة، وأمام املأل أو على حدإظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو 

 يف  لكل إنسان احلق  أن  ) ١(" من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على          ١٨وتنص املادة     - ١٦
ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقـد                . حرية الفكر والوجدان والدين   

خيتاره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمـام      
من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين بدين ما، أو حبريتـه يف              ال جيوز تعريض أحد إلكراه      ) ٢(،  املأل أو على حدة   

ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود الـيت              ) ٣(،  اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره     

                                                      

تعزيز احترام حقوق اإلنـسان واحلريـات       " من امليثاق،    ١من مقاصد املنظمة، حسبما ورد يف املادة         )٢(
 .٥٦ و٥٥ و١٣كما ترد مسألة حقوق اإلنسان يف املواد . "الدينأو ... بال متييز بسبب اً األساسية للناس مجيع
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عامة أو  يفرضها القانون واليت تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب ال                
  .  من اإلعالن صيغة مماثلة١كما تستخدم املادة . حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية

تتعهد الـدول   " على أن    ٥وتنص االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف املادة              - ١٧
، دون متييز بسبب العرق أو األطراف حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان

احلق يف حريـة  ‘ ٧ ‘ ...باللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون، ال سيما فيما يتعلق بتمتعه     
  .الفكر والوجدان والدين

ان واألبعاد الثالثة حلرية الدين أو املعتقد على حنو ما هي مفّصلة يف هذه الصكوك هي حرية الفكر والوجد  - ١٨
 أن حرية الفكر    ١٨على املادة   ) ١٩٩٣(٢٢وتالحظ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم          . والدين
والطابع األساسي هلذه احلريات ينعكس يف حقيقة       . الوجدان تتساويان يف احلماية مع حرية الدين واملعتقد        وحرية

من العهد الدويل   ) ٢(٤امة، على حنو ما ورد يف املادة        العأن هذا احلكم ال ميكن تقييده حىت يف أوقات الطوارئ           
  . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وباإلضافة إىل حق الفرد يف حرية الدين أو املعتقد، ينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                  - ١٩
ثنية أو دينية أو لغوية من حق التمتـع          إ حرم األشخاص املنتسبون إىل أقليات    ال جيوز أن يُ    على أنه    ٢٧يف املادة   

.  مجاعتهم منبثقافتهم اخلاصة أو اجملاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع أعضاء آخرين               
 ٢٠ من املادة ٢التدابري املنصوص عليها يف الفقرة  إىل أن ٢٢وتشري اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التعليق العام رقم 

متثـل  على التمييز ونشر الروح العدائية والعنـف،        اً  ملنع الدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل حتريض       من العهد   
ضمانات هامة حتمي من انتهاك حقوق األقليات الدينية وسائر اجملموعات الدينية يف جمال ممارسة احلقوق الـيت تكفلـها                   

  . املوجهة ضد تلك اجملموعات، ومن أعمال العنف أو االضطهاد٢٧و ١٨املادتان 

  العالقة بني حرية الدين وحرية التعبري وغريمها من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  وممـا  .  على أن حرية التعبري ليست غري مقيـدة        ٧/١٩ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ١٢تنص الفقرة     - ٢٠
رية التعبري، وال سيما املادة     تصور وضع حدود حل   شك فيه أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ي          ال

اليت تنص على إمكانية فرض بعض القيود على حرية التعبري بغية محاية حقوق أو مسعة اآلخرين، أو األمن     ) ٣(١٩
اإلنسان يف التعليق   ومع ذلك، ذكرت اللجنة املعنية حبقوق       . الوطين أو النظام العام، أو الصحة العامة أو األخالق        

وجيـب أن  . بشأن حرية التعبري أن القيود اليت ُتفرض ال جيب أن متس احلق يف حد ذاتـه      ) ١٩٨٣(١٠م رقم   العا
مـن  ) ب(و) أ(تكون القيود مبوجب قانون، وجيب أن ُتفرض لواحد من األغراض الواردة يف الفقرتني الفرعيتني               

  . ض لتحقيق واحد من تلك األغرا"ضرورية"املادة، وجيب أن ُتربر على أهنا 

رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن فصل املعلم عن عمله ) ٢٠٠٠ (مالكوم روس ضد كندا ويف قضية   - ٢١
   مـن  ٣بسبب قيامه بنشر تصرحيات معادية للسامية هو أحد القيود اليت يشملها شرط التقييد الوارد يف الفقـرة              

  . رية التعبري حلق صاحب البالغ يف ح، وال يشكل بالتايل انتهاكا١٩ًاملادة 
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رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن تقييـد حريـة          ) ١٩٩٦ (روبرت فوريسون ضد فرنسا   ويف قضية     - ٢٢
 الذي جيرم نكران وقوع جـرائم معينـة   ١٩٩٠غيسو الفرنسي لعام التعبري لصاحب البالغ ومقاضاته مبوجب قانون    

) أ(٣انت جائزة والزمة مبوجب الفقرة      ، ك ١٩٤٦سكرية عام   والذي أدين مبوجبه القادة النازيون يف حمكمة نورمربغ الع        
  .  من العهد١٩من املادة 

  التحريض على الكراهية الدينية والعنف

إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن التحريض علـى  اً ، قدمت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تقرير     ٢٠٠٦يف عام     -٢٣
اول التقرير بالتفصيل اإلطار القانوين الدويل فيما يتعلق بـالتحريض علـى            الكراهية العرقية والدينية وتعزيز التسامح، وتن     

وخلص التقرير إىل أن الصكوك الدولية واإلقليمية املوجودة يف جمـال حقـوق             ). A/HRC/2/6(الكراهية الدينية والعنف    
لية للقضاء على مجيع أشكال     االتفاقية الدو اإلنسان، وهي يف األساس العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و          

 والصكوك اإلقليمية الثالثة، تشري إىل وجود توافق آراء عام بشأن القانون املتعلق بالتحريض على التمييز العنصري
ميكن أن تقوم عليه ردود الفعل القانونية واخلاصـة         "الكراهية العرقية والدينية والدعوة إليها وتوفر أساساً جيداً         

   "على مشكلة التعصب بشكل عام والتحريض علـى الكراهيـة والعنـف بـشكل خـاص               بالسياسات العامة   
  ).٨٠الفقرة (

ومع ذلك، يشري التقرير إىل ضعف تنفيذ املعايري ذات الصلة، ويعود السبب بصورة جزئية إىل عدم وضوح   - ٢٤
ويـدعو  .  الكراهيـة بعض العناصر األساسية من القانون، كتعريف التحريض، والكراهية والعبارات اليت تنم عن      

التقرير إىل النظر يف نطاق اإلجراءات اليت جيوز للدولة اختاذها ملنع استخدام هذا النوع من العبارات، ويف أساليب 
التطبيق املوحد واملتسق للقانون أساسي لضمان فعالية اجلهـود الدوليـة           "تعزيز التنفيذ، وخلُص التقرير إىل أن       

  ).٨٤الفقرة  ("للتصدي للتعصب

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة       ) ٢(٢٠ املفوضة السامية، فإن املادة      وعلى حنو ما يشري تقرير      - ٢٥
على التمييـز أو    اً  والسياسية مينع بشكل صريح أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل حتريض              

حلق بل هو تقييد حلقوق أخرى، وال سيما احلق يف حرية            وهذا احلكم ال يعد حتديداً    . األعمال العدائية أو العنف   
، مت التعبري عن اخلوف من احتمال أن يؤدي منع الدعوة           األعمال التحضريية للعهد  وأثناء  . إظهار الدين أو املعتقد   

  ).١٩٠، الفقرة A/2929(إىل إساءة استغالل هذا املنع، مما قد يكون له تأثري سليب على احلق يف حرية التعبري 

 بشأن منع الدعاية للحرب ١١، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رقم ١٩٨٣ويف عام    - ٢٦
تام مع احلـق يف     بشكل   يتسقاحلظر املطلوب   "أن   ت فيه ورأ،  )٢٠املادة  (وإثارة الكراهية القومية والعرقية والدينية      

كما تالحظ أن املـادة     . "ارسته على واجبات ومسؤوليات خاصة    نطوي مم الذي ت ،  ١٩ ورد يف املادة     حسبماحرية التعبري   
على التمييز أو العداوة أو العنف،      اً  ة دعوة إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل حتريض          موجهة ضد أي  ") ٢(٢٠

  ."كان هلذه الدعاية أو الدعوة أهداف داخلية أو خارجية للدولة املعنيةأسواء 

 الدعايـة   أنقانون يبني بوضـوح     " وجوداً،   فعالة متام  ٢٠لكي تصبح املادة    أنه ينبغي،   أيضاً  نة  أوضحت اللج و  -٢٧
وعالوة . "انتهاكوقوع   يف حالة    ة مناسب عقوبةالسياسة العامة، وينص على     مع  والدعوة بالصورة الواردة يف املادة تتعارض       
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أن  من العهد    ٢٠لمادة  وفقاً ل "، أنه   )١٩٩٣(٢٢ام رقم   اإلنسان يف تعليقها الع   املعنية حبقوق    أوضحت اللجنة ،  على ذلك 
على اً   إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل حتريض         إظهار الدين أو املعتقد قد ال يشكل دعاية للحرب أو دعوة          

   ."التمييز أو العداوة أو العنف

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التعذيب  من ٤وفيما يتعلق باخلطب اليت تنم عن الكراهية، تنص املادة      -٢٨
تشجب الدول األطراف مجيع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي              "على أن   

صل إثين واحد، أو اليت حتاول تربير أو تعزيز أي شكل من أشـكال الكراهيـة                أعرق أو أية مجاعة من لون أو        
لتمييز العنصري، وأن تتعهد باختاذ تدابري فورية وإجيابية للقضاء على كل حتريض على هذا التمييز وكل العنصرية وا

عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، حتقيقاً هلذه الغاية ومع مراعاة املبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان                
  . من هذه االتفاقية٥واحلقوق املقررة صراحة يف املادة 

ليت ُيعاقب عليها مبوجب    ويرد التحريض املباشر والعام على ارتكاب اإلبادة اجلماعية من ضمن األفعال ا             - ٢٩
) ج(٣ يف الفقرة    كما يرد ذلك جمدداً   .  ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها      ١٩٤٨اتفاقية عام   من  ) ج(٣املادة  

قاضاة املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية للقـانون الـدويل          من النظام األساسي للمحكمة الدولية مل      ٤من املادة   
من النظام األساسـي للمحكمـة      ) ج(٣سالفيا السابقة، ويف املادة     وحلقوق اإلنسان اليت ارُتكبت يف أراضي يوغ      

  .روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من نظام ٢٥من املادة ) ه(٣ة الدولية لرواندا، ويف الفقرة اجلنائي

  ربط بني العرق والدينال

إن القيود اليت ميكن السماح بفرضها على حرية التعبري هي واحدة من املسائل األساسية يف احلوار الدائر                   - ٣٠
 املقدمة مـن جلنـة      ١٥ إىل التوصية العامة رقم      ٧/١٩ من القرار    ١٣وتشري الفقرة   . بشأن تشويه صورة األديان   

أن حظر نشر مجيع األفكار القائمة على أساس التفـوق العرقـي أو       "كد  القضاء على التمييز العنصري، واليت تؤ     
 علـى   أيضاًويؤكد القرار أن هذا األمر قابل للتطبيق        ). ٤الفقرة   ("الكراهية ال يتعارض مع حرية الرأي والتعبري      

  .مسألة التحريض على الكراهية الدينية

على أسباب دينية ال يندرج اً مييز الذي يقوم حصرويف حني ترى جلنة القضاء على التمييز العنصري أن الت  - ٣١
، فقد تناولت يف العديد من املناسبات حاالت التمييز املزدوج على أسـاس العـرق     )٣(بوضوح يف نطاق االتفاقية   

وأوصت اللجنة حبظر التمييز العرقي، مبا يف ذلـك         . )٤(بني التمييز العرقي والديين   ‘ الربط‘والدين، وأكدت على    
                                                      

األعمال التحضريية اليت تشري إىل    ) ٣- ٦، الفقرة   CERD/C/71/D/36/2006 (ضد الدمنرك . ن. س. ب )٣(
يتعلق بتضمني التمييز العنصري والتعصب الديين يف اً لالتفاقية، واليت رفضت مبوجبها اللجنة الثالثة يف اجلمعية العامة اقتراح

 .صك واحد

)٤( CERD/C/63/CO/11   ٢٠، الفقرة  ،)؛ و )٢٠٠٣رب  ديسم/ كانون األول  ١٠CERD/C/NGA/CO/18 ،
؛ )٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ (٢٠، الفقرة   CERD/C/TZA/CO/16؛ و )٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ (٢٠الفقرة  

   ١٧ و١٦الفقرتــان CERD/C/RUS/CO/19 ؛ و)٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١٤ (١٨، الفقــرة CERD/C/IRL/CO/2و
 ).٢٠٠٨أغسطس / آب٢٠(
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أن تكفل متتع مجيـع األشـخاص       "، وذكّرت الدول بأهنا ينبغي      )٥(دف األقليات الدينية من املهاجرين    الذي يسته 
حبقهم يف حرية الفكر والوجدان والدين، من دون أي متييز على أساس العرق أو اللون أو املنشأ أو األصل الوطين            

  .)٦("من االتفاقية) د(٥ باملادة أو اإلثين، وذلك عمالً

سبتمرب، / أيلول١١ املبلّغ عنها عقب أحداث "كراهية اإلسالم"ب اللجنة عن قلقها إزاء حاالت      كما تعر   - ٣٢
وتوصي الدول بإيالء اهتمام يف وقت مبكر ملسألة توسيع نطاق جرمية التحريض على الكراهية العرقية لتـشمل                 

دافع وراء الكراهية الدينية، مـع      وباملثل، أوصت بأن ال   . )٧(اجلرائم ذات الدوافع الدينية ضد جمتمعات املهاجرين      
الكراهية العرقية واإلثنية، ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان على أنه من الظروف املشددة للعقوبة يف اإلجراءات اليت تتم 

  . )٨(مبوجب القانون اجلنائي

  تقارير املقررين اخلاصني واالستنتاجات اليت توصلوا إليها -  ثالثاً
 أعدهتا اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنـسان            التقارير والدراسات اليت    - ٣٣

وميكـن  . السابقة، تعطي نظرة فاحصة أعمق إىل البعد املعياري والعملي فيما يتصل بتـشويه صـورة األديـان                
مـات  لإلجراءات اخلاصة أن تساعد، يف إطار والياهتا وعن طريق الزيارات امليدانيـة واحلـوارات مـع احلكو                

فوالية املقرر اخلاص املعين    . والدراسات والتقارير الدورية، يف تفصيل وتوضيح املبادئ واإلسهام يف وضع املعايري          
 بغية رصد تنفيذ اإلعالن     ١٩٨٦حبرية الدين واملعتقد، على وجه اخلصوص، أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان يف عام             

املقـرر اخلـاص املعـين      وقدم هذا املقرر، بالتعاون مع      . تضاءولتقدمي توصيات بشأن التدابري العالجية، عند االق      
، إسهامات هامة تتعلق يتصل بذلك من تعصب باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما

  . باملسائل ذات الصلة، مبا يف ذلك حالة حرية الدين، والتسامح، ونطاق مسؤولية الدولة

يتصل   املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما السابقاملقرر اخلاصوقام   - ٣٤
 بتقدمي العديد من التقارير إىل جلنة حقوق اإلنسان وإىل جملس حقوق اإلنسان بـشأن مـسألة                 بذلك من تعصب  

دية والستني للجنة حقوق    إىل الدورة احلا  اً  ، على سبيل املثال، قدم تقرير     ٢٠٠٤ويف عام   . "تشويه صورة األديان  "
 .)٩(من ضروب التمييزاً  معاداة السامية وكراهية الديانة املسيحية وكراهية اإلسالم بوصفها ضرباإلنسان تناول فيه

اً ، قدم املقرر اخلاص املعين بالعنصرية واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، تقرير٢٠٠٦ويف عام   - ٣٥
قوق اإلنسان يف دورته الثانية، وأشارا فيه إىل الصالت الوثيقة بني مسألة تـشويه صـورة                إىل جملس ح  اً  مشترك

  ). ١٧ و٨، الفقرتان A/HRC/2/3(عن صلتها بالتمييز والتعصب  األديان واحلق يف حرية التعبري، فضالً

                                                      

)٥( CERD/C/63/CO/11٢٠  الفقرة) ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠.( 

)٦( CERD/C/63/CO/6 ١٤ الفقرة) ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠.( 

)٧( CERD/C/63/CO/11 ٢١ الفقرة) ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠.( 

)٨( CERD/C/DEU/CO/18 ٢٦ الفقرة) ٢٠٠٨أغسطس / آب٢١.( 

)٩( E/CN.4/2005/18/Add.4 ٤٨، ٤٠، ١٥، ١٣ الفقرات. 
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  حرية الـدين    أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان حيمي يف األساس حق الشخص يف ممارسة              أيضاًوذكرا    - ٣٦
احلق يف حرية الدين أو املعتقد، حسبما    "، والحظا أن    )٢٧انظر الفقرة   (وال يوفر احلماية إىل األديان يف حد ذاهتا         

هو مكرس يف املعايري القانونية الدولية ذات الصلة، ال يشمل احلق يف اعتناق دين أو معتقد ال يتعرض للنقـد أو                     
قد يسيء إىل األشخاص ويؤذي مشاعرهم الدينية، بيـد أنـه ال يـؤدي       تشويه صورة األديان    "، وأن   "السخرية

  ).٣٧ و٣٦الفقرتان  ("بالضرورة أو بطريقة مباشرة إىل وقوع انتهاك حلقوقهم، مبا يف ذلك حقهم يف حرية الدين

ري إىل أن توف  اً  ويؤكد التقرير كذلك أن جترمي تشويه صورة األديان ميكن أن يؤدي إىل نتائج عكسية نظر                - ٣٧
بل وقد يزيد من احتماالت وقوع ردود فعـل         من التعصب واملخاوف،    اً  احلماية الصارمة لألديان قد خيلق مناخ     

إمكانية اعتماد معايري تكميلية بشأن     وأوصى املقرران اخلاصان بأن تنظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف           . مضادة
 التمييز، وذلك على وجه اخلصوص عن طريق صياغة تعليق          العالقات القائمة بني حرية التعبري وحرية الدين وعدم       

  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠عام بشأن املادة 

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره          وجاء يف التقرير الذي قدمه        - ٣٨
مكافحـة  "أن ) A/HRC/6/6(ة السادسة جمللس حقوق اإلنسان  إىل الدوريتصل بذلك من تعصب األجانب وما

التمييز الديين عموماً تتطلب تركيزاً قوياً على الوقاية من النتائج املباشرة وغري املباشرة لتشويه صورة األديان، مبا                 
  ). ١٣الفقرة  ("يف ذلك دوره يف إضفاء الشرعية على اخلطاب العنصري والتمييزي

، وأثناء الدورة املواضـيعية األوىل للجنـة التحـضريية ملـؤمتر ديربـان              ٢٠٠٨بريل  أ/ نيسان ٢٢ويف    - ٣٩
االستعراضي، اقترح املقرر اخلاص، بناء على خربته يف جمال إعداد التقارير عن تشويه صورة األديان، مجلة أمور                 

 األديان إىل التحـريض     منها أن تركيز احلوار املتعلق بالعنصرية والدين ينبغي أن ُيصرف من مسألة تشويه صورة             
ويرى أن تشويه صورة األديان هو مفهوم يتعلق بعلم االجتماع، أما التحريض على . على الكراهية العرقية والدينية

الكراهية العرقية والدينية فهو مفهوم قانوين ميكن التعامل معه مبوجب الصكوك الدولية؛ ويف إطار حقوق اإلنسان، 
 العرقية والدينية مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية ُيحظر التحريض على الكراهية

  . الدولية للقضاء على التمييز العنصري، وإعالن وبرنامج عمل ديربان، ومبوجب العديد من الدساتري الوطنية

اء على مجيع أشكال التعصب وذكرت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد يف تقريرها بشأن القض  - ٤٠
العديد من القوانني احمللية املتعلقة بالتجـديف       "الديين الذي قُدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والستني، أن            

، كما أهنا تستخدم لقمع األقليات "هتدف فقط إىل محاية ديانة األغلبية يف الدولة املعنية، أو أهنا ُتطّبق بطريقة متييزية
البديل املفيد لقوانني التجديف ميكن "واقترحت أن ). ٧٠ الفقرة ،A/62/280(نشقني وامللحدين وغري املوحدين وامل

اً أن يتمثل يف محاية األفراد على حنو كامل ضد الدعوة إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية اليت متثل حتريض                   
 ."من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         ) ٢(٢٠للمادة  اً  على التمييز أو العداء أو العنف وفق      

 ،لضخامة عدد األديان واملعتقدات، فقد تنشأ اختالفات حقيقية يف الرأي بني معتنقيها           اً  ونظرأنه  أيضاً  وأوضحت  
 كما أن من ‘تشويه صورة الدين‘  منشكل ضرباًمن الصعب، بل ومن اخلطري، وضع تعريف نظري ملا ي"سيكون و

  ).٧٧الفقرة  ("ب إجياد هيئة حمايدة ومستقلة وغري تعسفية للحكم يف هذه احلاالتالصع
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أن الدولة مسؤولة   ) E/CN.4/2006/5/Add.2(وأكدت املقررة اخلاصة يف تقرير أعدته عن زيارة قطرية            - ٤١
م من دون ال ميكن أن يوجد حل دائ"عن كفالة إقامة العدل على وجه السرعة وبصورة سليمة، وشددت على أنه 

. إقامة العدل على النحو الواجب مبعاقبة اجلناة وإنصاف الضحايا يف مجيع أعمال العنف اليت وقعت ألسباب دينية         
ويقع على الدولة   ). ٩٥الفقرة   ("فمناخ اإلفالت من العقاب ال يؤدي إال إىل تشجيع من خيططون لتأجيج العنف            

ليت قد تكون مستهدفة واليت من حقها ممارسة شعائرها الدينية حبرية من اجلماعات الدينية اأكفالة محاية و"ب التزام 
  ).١١٣الفقرة  ("ومن دون عقبات، مبا يف ذلك العقبات اليت تسببها جهات فاعلة غري الدول

 عن املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة  ١٩٩٩ويف اإلعالن األول املشترك الصادر يف عام       - ٤٢
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائط اإلعالم، واملقرر اخلاص ملنظمة الدول             ري، وممثل   الرأي والتعب 
من البلدان لديها تشريعات يف شكل قوانني جنائية للمعاقبة اً  املعين حبرية التعبري، أشار هؤالء إىل أن كثرياألمريكية

وشجعوا الدول علـى    .  يف تقييد احلق يف حرية التعبري      على تشويه السمعة، وهذه القوانني تتسبب دون وجه حق        
  .)١٠(ومواءمتها مع التزاماهتا الدوليةإعادة النظر يف هذه القوانني 

 إىل أن إساءة استغالل القوانني املتعلقة حبظـر تـشويه الـسمعة             ٢٠٠٠وأشاروا يف بياهنم اخلتامي عام        - ٤٣
فأوصوا باحلد األدىن من املعايري اليت      . )١١("يد من أحناء العامل   معدالت تنذر بوقوع أزمة يف العد     "والتشهري قد بلغ    

ينبغي النظر يف إلغاء قوانني التشهري اجلنائي       ) أ: (تباعها عند وضع قوانني ملنع تشويه السمعة، منها ما يلي         اينبغي  
ال ينبغي مساءلة أحد مبوجب قوانني التـشهري        ) ب(للمعايري الدولية ذات الصلة؛     اً  واستبداهلا بقوانني مدنية، وفق   

العقوبات املدنية على التشهري ال ينبغي أن تكون مشددة إىل احلد الذي تأثر فيه على ) ج(بسبب التعبري عن رأيه؛ و
  . شتكي أو معاقبة املتهمحرية التعبري، وجيب أن توضع حبيث متكن من استعادة السمعة، وليس من أجل مكافأة امل

 بـشأن   ١٩ على ما صدر عن منظمة املادة        ٢٠٠٠يف اإلعالن املشترك الصادر عام      أيضاً  ومتت املوافقة     - ٤٤
 من هذه املبادئ، املتعلق بالغرض القانوين       ٢، وينص املبدأ    "مبادئ حرية التعبري ومحاية السمعة    : تعريف التشهري "

ني من هذا القبيل ال ميكن تربيرها إذا كان الغرض منها أو تأثريها يتمـثالن يف             من قوانني التشهري، على أن القوان     
 كيانات كدولة أو أمة أو رموز دينية أو أعالم أو شارات وطنية أو على أساس محاية النظام العام أو "مسعة"محاية 

ه الواليات الثالث بإصدار    وقام املكلفون هبذ  . )١٢(األمن الوطين أو العالقات الودية مع دول أو حكومات أجنبية         
التشهري اجلنائي ليس تقييداً مربَّراً يفرض علـى حريـة          "أن  اً   أكدوا فيه جمدد   ٢٠٠٢إعالن مشترك آخر يف عام      

التعبري؛ وينبغي حذفه من مجيع قوانني التشهري اجلنائي واالستعاضة عن هذه القوانني، حيثما دعـت الـضرورة،                 
  .)١٣("بقوانني تشهري مدنية مناسبة

                                                      

)١٠( http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=141&lID=1. 

)١١( http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=142&lID=1. 

 .٢٠٠٠يوليه /مبادئ حرية التعبري ومحاية السمعة، متوز: ، تعريف التشهري١٩املادة  )١٢(

)١٣( http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=87&lID=1. 
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، اعتمد املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي            ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ويف    - ٤٥
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائط اإلعالم، واملقرر اخلـاص ملنظمـة الـدول                والتعبري، وممثل   

اً ية حلقوق اإلنسان والشعوب املعين حبرية التعبري، إعالن        املعين حبرية التعبري، واملقرر اخلاص للجنة األفريق       األمريكية
أن على احلكومات   "ويشري اإلعالن إىل    . تناول عدة مواضيع منها حرية التعبري وما يقع من توترات ثقافية ودينية           

وعلى الـرغم مـن     . الكف عن اعتماد تشريعات ُتجّرم كل ما يؤدي إىل جمرد زيادة حدة التوترات االجتماعية             
وعية املعاقبة على الدعوة إىل التحريض على الكراهية، فليس من املشروع حظر أساليب التعبري اليت ال تعدو                 مشر

قدر كبري أو ما يكفي، على        بأن غالبية البلدان لديها أصالً    أيضاً  ويذكّر اإلعالن    .عن كوهنا ذات طابع هجومي    
  .)١٤("راهية الداعية إىل الكأقل تقدير، من التشريعات املتعلقة باخلطب

  املعايري واالجتهادات القانونية على الصعيد اإلقليمي -  رابعاً
إىل حد ما من املعايري واالجتهادات القانونية       اً  كبرياً  النظم اإلقليمية الرئيسية حلقوق اإلنسان تشمل قدر        - ٤٦

ه الشبه والكثري من    بشأن حرية الدين، والقيود املسموح هبا وتشويه صورة األديان، وتكشف عن الكثري من أوج             
  .أيضاًاالختالفات 

  النظام األفريقي اإلقليمي حلقوق اإلنسان

 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب تكفل حرية الوجدان، واعتناق األديان وممارسة             ٨املادة    - ٤٧
. "لقانون والنظام العامال جيوز تعريض أحد إلجراءات تقيد ممارسة هذه احلريات، مع مراعاة ا"شعائرها وتكفل أنه 

   يفحيق لكل إنسان أن يعرب عن أفكـاره وينـشرها      " من امليثاق على أنه      ٩وفيما يتعلق حبرية التعبري، تنص املادة       
  ."إطار القوانني

 )١٥(وفيما يتعلق بالنطاق املسموح به لتقييد حرية التعبري، فإن إعالن املبادئ املتعلق حبرية التعبري يف أفريقيا  - ٤٨
على أن أي تقييد حلرية التعبري ينبغي أن ينص عليه القـانون، وأن             ) التدخل يف حرية التعبري   ( يف املبدأ الثاين     ينص

على ) التدابري اجلنائية (وينص املبدأ الثالث عشر     . ويف جمتمع دميقراطي  اً  خيدم مصلحة مشروعة وأن يكون ضروري     
 أسباب ذات صلة باألمن الوطين ما مل يوجد خطر حقيقـي            حرية التعبري ال ينبغي حصرها يف النظام العام أو        "أن  

  ."وحمدق مبصلحة مشروعة مع وجود عالقة سببية قوية بني اخلطر والتعبري

اً ، اعتمدت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف دورهتا العادية األربعني قـرار            ٢٠٠٦ويف عام     - ٤٩
 مـن امليثـاق   ٩ما تكفلها املـادة  حسبد اإلعالن على حرية التعبري بشأن حالة حرية التعبري يف أفريقيا، وقد شدّ    

ة والسياسية، علـى     من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني          ١٩األفريقي واملادة   
  . من املعاهدات والقرارات والصكوك الدولية والدساتري الوطنيةالتوايل، وغري ذلك

                                                      

، اجمللد الثاين، وتقرير مكتب املقرر      ٢٠٠٦ألمريكية حلقوق اإلنسان،    التقرير السنوي للجنة البلدان ا     )١٤(
 .١٠٩، صفحة ٢٠٠٧مارس / آذار٣، OEA/Ser.L/V/II.127 Doc.4اخلاص املعين حبرية التعبري 

 ).٢٠٠٢(قرار بشأن اعتماد إعالن املبادئ املتعلق حبرية التعبري يف أفريقيا : ٢) ٣٢- د (٦٢القرار  )١٥(
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  النظام األورويب

 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان احلق يف حرية التفكري والضمري والعقيدة وتنص على ٩تكفل املادة   - ٥٠
ختضع حرية اإلنسان يف إعالن ديانته أو عقيدته فقط للقيود احملددة يف القانون واليت تكون ضرورية يف جمتمع                  " أن

  ."اآلداب أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم وأالصحة  وأام ماية النظام العحل ولتحقيق السالمة العامةدميقراطي 

 من االتفاقية حتمي احلق يف حرية التعبري يف احلاالت اليت جيوز فيها، عند ممارسـة هـذه احلريـات،                ١٠واملادة    -٥١
قراطـي،  إخضاعها لشكليات إجرائية وشروط وقيود وعقوبات حمددة يف القانون حسبما تقتضيه الضرورة يف جمتمع دمي              "

 وأمحايـة الـصحة     ومن أجل منع االضطرابات أو اجلرمية و       أو السالمة العامة،  لصاحل األمن القومي، وسالمة األراضي،      
  ." القضاءنزاهةسلطة وللمحافظة على ، أو املعلومات السرية، ومنع إفشاء  أو مسعتهمحقوق اآلخرينمحاية اآلداب، و

 "األفكار" أو "املعلومات" من االتفاقية ال ينحصر تطبيقها يف ١٠ادة  وحرية التعبري على حنو ما تكفلها امل        - ٥٢
اً على تلك اليت حتدث أضرارأيضاً أو ُينظر إليها على أهنا غري ضارة أو غري مقصودة، بل تنطبق اً اليت جتد استحسان

حرية التعبري على ويف الوقت نفسه، تنطوي ممارسة . أو اضطرابات يف الدولة أو يف أوساط أي شرحية من السكان 
  .واجبات ومسؤوليات

  السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

تربز العديد من القرارات الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن تقييد حرية التعبري مبوجـب                  - ٥٣
 ومعارضة أو منع املعتقدات الدينية،       من االتفاقية ينطبق على أساليب التعبري اليت ال تكتفي فقط بانتقاد           ١٠املادة  

  . لكنها متنع من لديهم مثل هذه املعتقدات من ممارسة حرية الدين

ووفقاً للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، فإن حتديد ما إذا كانت القيود املفروضة على حرية التعـبري                 - ٥٤
، ومتناسبة مع اهلـدف     "جة اجتماعية ُملحة  حا" يكمن يف معرفة ما إذا كانت تليب         "ضرورية يف جمتمع دميقراطي   "

  التأثري الذي حيتمل أن حتدثه وسيلة التعبري املعنية هو عامل مهم عنـد النظـر يف مـدى تناسـب                    (املراد حتقيقه   
  . ، وما إذا كانت األسباب املربرة للتدخل كافية وذات صلة باألمر)تدخل ما

رأت احملكمة  .  التعبري والتدابري اليت ينبغي اعتمادها للتعامل معها        إىل فرض قيود على حرية     "باحلاجة"وفيما يتعلق     -٥٥
أن السلطات الوطنية لديها هامش للتقييم، وهو غري مطلق لكنه يتسق مع الرقابة املفروضة من جانب احملكمة اليت يتلخص                   

  . ١٠ حنو ما حتميها املادة  مع حرية التعبري علىواجبها يف إصدار احلكم النهائي بشأن ما إذا كان التقييد متوافقاً

، أشارت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل أن        )١٩٩٤ (أوتوبرمينغر ضد النمسا   -  معهدففي قضية     - ٥٦
الذين خيتارون ممارسة حرية اجملاهرة بديانتهم، بصرف النظر عما إذا كانوا يفعلون ذلك حبكم االنتماء إىل أكثرية "

وجيب أن يتقبلوا تعرض معتقداهتم الدينية للرفض       . يتوقعوا عدم التعرض ألي انتقادات    أو أقلية دينية، ال ميكن أن       
ومع ذلك، فإن طريقة معارضة أو رفـض        . من جانب اآلخرين وقيامهم حىت بالترويج لعقائد مناهضة ملعتقداهتم        

 متتـع أصـحاب      مسؤوليتها عن كفالة   املعتقدات الدينية هي مسألة قد تدخل فيها مسؤولية الدولة، وخصوصاً         
  ). ٤٧الفقرة  (٩املعتقدات باحلق املكفول مبوجب املادة 
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لم كان الغرض منه كفالة يتصرف السلطات النمساوية املتمثل يف مصادرة الف"وترى احملكمة األوروبية أن   - ٥٧
  ة عدائيـة   السلم الديين يف ذلك اإلقليم، واحليلولة دون شعور البعض أن معتقداهتم الدينية عرضة للهجوم بطريق              

قد ُينظر إليه على    "كما رأت احملكمة أن التعرض بصورة استفزازية للمقدسات الدينية          ). ٥٦الفقرة   ("ال مربر هلا  
وأشارت احملكمة، يف سياق    . "أنه انتهاك فاضح لروح التسامح اليت جيب أن تكون من مظاهر اجملتمع الدميقراطي            

 من االتفاقية عليهم التزام     ١٠ارسون احلق يف حرية التعبري مبوجب املادة        اآلراء واملعتقدات الدينية، إىل أن الذين مي      
  ). ٤٩ و٤٧الفقرتان  ("ال مربر له على اآلخريناً يتجنبوا، ما أمكن، التعابري اليت تشكل هجوم"بأن 

  ، الحظت احملكمة األوروبية أن قـانون التجـديف         )١٩٩٦(ويف قضية وينغروف ضد اململكة املتحدة         - ٥٨
 للدين املسيحي فقـط،     فهو يوفر احلماية  (تعامل مبساواة مع خمتلف الديانات اليت ُتمارس يف اململكة املتحدة           ال ي 

وأّيدت . ، لكنها أشارت إىل أن هذه ليست هي املسألة املعروضة على احملكمة)على وجه التحديدولكنيسة انكلترا 
، "حقـوق اآلخـرين  "ف مشروع يتمثل يف محايـة       هلداً  احملكمة رفض إصدار ترخيص لتوزيع أحد األفالم حتقيق       

  . نظر إليها املسيحيون على أهنا مقدسةيوللحماية على وجه التحديد من التعدي على حنو خطري على مسائل 

، أشارت احملكمة إىل أن التعددية والتسامح وسعة األفق هـي مـن             )٢٠٠٥ (آ ضد تركيا  .ويف قضية إ    - ٥٩
 اليت "األفكار" أو "املعلومات"اطي، والحظت أن حرية التعبري ال تنطبق فقط على العالمات اهلامة ألي جمتمع دميقر

من اً  على تلك اليت تشكل ضرب    أيضاً  أو اليت ُينظر إليها على أهنا غري ضارة أو غري مقصودة، بل تنطبق                جتد قبوالً 
دات الدينية، أن الواجب    ، فيما يتعلق باملعتق   أيضاًومع ذلك، الحظت    . التعدي أو تتسبب يف صدمة أو اضطراب      

من التعدي على اآلخرين من دون مربرات وتدنس مقدساهتم، اً القانوين حيتم جتنب أساليب التعبري اليت تشكل ضرب
  . ويصبح من الضروري بالتايل املعاقبة على التعدي على املقدسات الدينية

نية كان الغرض منها احلمايـة مـن        والحظت احملكمة األوروبية أن األحكام الصادرة عن اهليئات الوط          - ٦٠
االعتداءات على مسائل يرى املسلمون أهنا مقدسة، وأن التدابري املتخذة ميكن على حنو معقول اعتبار أهنا تلـيب                  

  .  من االتفاقية١٠وقضت احملكمة بعدم وقوع انتهاك للمادة . "حاجة اجتماعية ملحة"

احملكمة األوروبية، من جهة أخرى، وقوع انتهاك من ، رأت )٢٠٠٦ (ويف قضية آيدين تتالف ضد تركيا  - ٦١
ورأت أن صدور إدانة جنائية تنطوي على إمكانية صدور حكم بالسجن قد يكون له              . ١٠جانب الدولة للمادة    

  تأثري يتمثل يف عدم ثين الكُتاب واحملررين عن نشر آراء ال تتفق مع الدين، مما حيول دون ممارسة التعدديـة الـيت               
  . ها بالنسبة للتطور السليم جملتمع دميقراطيال غىن عن

، ذكرت احملكمة األوروبية أنه وعلى الرغم من أن املقال الذي )٢٠٠٦ (ويف قضية جينويسكي ضد فرنسا  - ٦٢
  كتبه صاحب الشكوى وجه انتقادات إىل نشرة بابوية، وبالتايل إىل موقف البابا، فإن التحليالت الـواردة فيـه                  

ورأت احملكمة مرة أخرى أن القيود املفروضة على حرية التعبري يف هذا . نة املسيحية بأكملهاال تنسحب على الديا
 أو ينطوي "اعتداًء غري مربر"إىل أن املقال املعين ال يشكل  اً   من االتفاقية األوروبية نظر    ١٠الصدد ال جتيزها املادة     

 على حنو ما يف حقائق تارخيية راسـخة، وال  على إساءة، وال حيرض على عدم االحترام أو الكراهية، وال يشكك          
  . "حاجة اجتماعية ملحة"تستوجبه 
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ورأت وقوع انتـهاك  ) ٢٠٠٧ (كلني ضد سلوفاكياومتسكت احملكمة األوروبية باملوقف نفسه يف قضية       - ٦٣
ومل تكن  من االتفاقية األوروبية لكون العقوبة مل تكن ضرورية، ومل تستوجبها ضرورة اجتماعية ملحة ١٠للمادة 

  .متناسبة مع اهلدف املشروع املنشود

وخالصة القول، وفقاً للمحكمة األوروبية، إن الذين قرروا التمتع حبرية اجملاهرة بدينهم جيب أن يظهروا                 - ٦٤
التسامح وتقبل رفض اآلخرين ملعتقداهتم الدينية، وحىت ما يدعو إليه البعض من عقائد معادية هلـذه املعتقـدات                  

ومع ذلك، تظهر القضايا اليت نظرت فيها احملكمة األوروبية أن من بني            ). أوتوبرمينغر ضد النمسا   -  معهدقضية  (
  العوامل الرئيسية اليت جيب أن توضع يف االعتبار عند حتديد مدى تقييد أساليب التعبري اليت تقوم على الكراهيـة                   

لروح التسامح اليت جيب أن تكون من       اً   انتهاك ميكن أن تعترب  "تصوير املقدسات الدينية بطريقة استفزازية      : ما يلي 
أوتـوبرمينغر ضـد النمـسا؛       -  معهد، على حنو ما ورد يف احلكم الصادر يف قضية           "مظاهر اجملتمع الدميقراطي  

، وتوفري احلماية على وجه التحديد   "حقوق اآلخرين "واألهداف املشروعة للدول مبوجب االتفاقية تتمثل يف محاية         
وينغـروف ضـد اململكـة      (اخلطرية وغري املربرة ضد مقدسات شرحية من السكان كاملسيحيني          من االعتداءات   

؛ والتدابري املتخذة للحماية من االعتداءات جيب أن تتناسب مع اهلدف           )ا ضد تركي  .آ. إ(، أو املسلمني    )املتحدة
؛ والقيـود   ) ضد تركيا  .آ .إ،  وينغروف ضد اململكة املتحدة    ("حاجة اجتماعية ملحة  "املشروع املنشود وأن تليب     

املفروضة على حرية التعبري ال جيب أن يكون هلا تأثري يتمثل يف ثين الكُتاب واحملررين عن نشر اآلراء اليت ال تتفق                     
  .) ضد تركياآيدن تتالف(مع الدين، وال ينبغي أن تعوق محاية التعددية 

  نظام البلدان األمريكية

ة حلقوق اإلنسان يف نظام البلدان األمريكية على أحكام مماثلة تتعلـق  تشتمل ثالثة من الصكوك األساسي     - ٦٥
؛ واتفاقيـة البلـدان     ١٩٤٨إعالن مبادئ البلدان األمريكية حلقوق واإلنسان وواجباته لعام         : حبرية الدين وهي  

. تعـبري ، وإعالن البلدان األمريكية بشأن حرية ال      "معاهدة سان خوسيه، كوستاريكا   "األمريكية حلقوق اإلنسان    
لكل إنسان احلق يف حرية اعتناق دين ما واجملاهرة به وممارسته مبفـرده أو مـع                "وتنص املادة الثالثة من اإلعالن على أن        

  . "لكل إنسان احلق يف حرية الرأي والتعبري ونشر األفكار عن طريق أي وسيلة"وتنص املادة الرابعة على أن . "آخرين

. لكل إنسان احلق يف حرية الضمري والدين      "ة األمريكية حلقوق اإلنسان أن       من االتفاقي  ١٢وتكفل املادة     - ٦٦
ويشمل هذا احلق حرية املرء يف احملافظة على دينه أو معتقداته أو تغيريمها، وكذلك حرية املرء يف اجملاهرة بدينه أو        

عرض أحد لقيود قد تعيـق      ال جيوز أن يت   "على أنه   أيضاً  وتنص  . "معتقداته ونشرمها سواء مبفرده أو مع اآلخرين      
  ال ختضع حرية إظهـار الـدين واملعتقـدات    "، وعلى أن "حريته يف احملافظة على دينه أو معتقداته أو يف تغيريمها         

إال للقيود اليت يرمسها القانون واليت تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الـصحة العامـة أو                    
  ."خرين أو حرياهتماألخالق العامة أو حقوق اآل

احلق يف البحث عن خمتلف أنواع " من االتفاقية احلق يف حرية الفكر والتعبري اليت تشمل ١٣وتكفل املادة   - ٦٧
أو طباعةً اً أو خطياً املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، دومنا اعتبار للحدود، سواء أكان ذلك شفهي

ال جيوز أن ختضع لرقابة مسبقة، بل ميكن "كما أن ممارسة احلق . "تارها الشخصأو يف قالب فين أو بأي وسيلة خي
  : أن تكون موضوعاً لفرض مسؤولية الحقة حيددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان مـا يلـي                 
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أو األخالق  محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة          ) ٢(احترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛ أو       ) ١(
  . وعالوة على ذلك، ال جيوز تقييد احلق يف التعبري بوسائل أو أساليب غري مباشرة. "العامة

ميكن إخضاع وسـائل    "االستثناء الوحيد من الرقابة املسبقة الذي ينص على أنه          ) ٤(١٣وتتضمن املادة     - ٦٨
دة هي تنظيم احلصول عليها من أجل احلماية التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون، وتكون الغاية الوحي

أية دعاية للحرب وأية دعوة إىل الكراهية " من هذه املادة على أن ٥وتنص الفقرة . "األخالقية لألطفال واملراهقني
القومية أو العرقية أو الدينية، أو أي عمل غري قانوين آخر ومشابه ضد أي شخص أو جمموعة أشخاص، مبـا يف                     

  . "ق أو اللون أو الدين أو اللغة أو األصل القومي، تعترب جرائم يعاقب عليها القانونذلك بسبب العر

 يتناول على حنو مستفيض ٢٠٠٠وإعالن مبادئ البلدان األمريكية بشأن حرية التعبري الذي اعُتِمد يف عام   - ٦٩
لقانون الرقابة املسبقة، سواء أكانت  حيظر ا "تأكيد أن   ) ٥(ويكرر املبدأ   .  من االتفاقية  ١٣القيود الواردة يف املادة     

يف شكل تدخل مباشر أو غري مباشر أو مبمارسة ضغوط على أي ضرب من ضروب التعبري، أو إبداء اآلراء أو على 
وينص املبدأ  . "املعلومات املنقولة بوسيلة شفهية أو خطية أو فنية، أو عن طريق االتصاالت املرئية أو اإلليكترونية              

الشروط املسبقة املفروضة على أساليب التعبري حنو حتري الصدق، والتوقيـت املناسـب أو    " كذلك على أن  ) ٧(
  . "الرتاهة، ال تتسق مع احلق يف حرية التعبري املعترف هبا يف الصكوك الدولية

  حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

ضية أومليدو بستوس وآخرون ضد شيلي قويف . شددت حمكمة البلدان األمريكية على حظر الرقابة املسبقة  - ٧٠
 للحق يف حرية لم يشكل انتهاكاًي، رأت احملكمة أن حظر شيلي لعرض الف)٢٠٠١( "اإلغواء األخري للسيد املسيح"

  .  من االتفاقية األمريكية١٣الفكر والتعبري الواردة يف املادة 

ـ   ث أو الكتابة، بل تتصل اتصاالً     والحظت احملكمة أن حرية التعبري ال تقتصر على احلق يف التحد            - ٧١ اً وثيق
وذكرت احملكمة . باحلق يف استخدام أي وسيلة مناسبة لنشر الفكر والسماح بوصوهلا إىل أكرب عدد من األشخاص

 من اتفاقية البلدان األمريكية الغرض منه تنظـيم  ١٣ من املادة   ٤ابة املسبقة الوارد يف الفقرة      أن االستثناء من الرق   
وال يتسق مع االتفاقية تقييد حرية      . خالقية لألطفال واملراهقني، ويقتصر ذلك على وسائل الترفيه العام        احلماية األ 

  . الفكر والتعبري يف مجيع احلاالت األخرى

لم ال مينع أو حيـرم أي  يوفيما يتعلق حبرية الضمري والدين، ذكرت احملكمة أن رفض السلطات لعرض الف        - ٧٢
  .لى دينه أو معتقداته أو تغيريمها أو اعتناقهما أو نشرمها حبرية تامةشخص من حقه يف احملافظة ع

  القوانني واالجتهادات القانونية الوطنية -  خامساً
لصحافة دون ا على حق مجيع سكان البلد يف نشر أفكارهم عن طريق ١٤ينص دستور األرجنتني يف املادة   - ٧٣

 من الدستور على أن ما يقوم به األشخاص من أفعـال            ١٩دة  وتنص املا . رقابة مسبقة، ويف ممارسة دينهم حبرية     
خاصة ال متس، بشكل من األشكال، النظام العام أو األخالق وال تضر بطرف ثالث، ُيترك أمرها إىل اهللا وال ختضع 

وعالوة على ذلك، يكفـل     . لسلطة القضاة؛ وال ُيجرب مواطن على القيام بفعل ال يستوجبه أو ال حيظره القانون             
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دستور متتع األجانب املوجودين داخل إقليم الدولة جبميع احلقوق املدنية اليت يتمتع هبا املواطنون، مبا يف ذلك، من ال
  . مجلة أمور أخرى، ممارسة دينهم حبرية

ويكفل دستور شيلي حرية الضمري، وجماهرة اجلميع مبعتقداهتم وحرية ممارسة مجيع األديان اليت ال تتناىف                 - ٧٤
رقـم  (وعالوة على ذلك، حيدد قانون شيلي املتعلق بالعبادات         . ق أو العادات احلميدة أو النظام العام      مع األخال 
لألحكام الدستورية القابلة للتطبيق على     اً  معايري العبادات وفق  ) ١٩٩٩أكتوبر  / الصادر يف تشرين األول    ١٩٦٣٨

  .  الوضع القانوينوينص على مساواة الكيانات الدينية يف. الكنائس واملنظمات الدينية

 من دستور كوستاريكا على أن الدين الرمسي للدولة هو الرومانية الكاثوليكية والبابوية             ٧٥وتنص املادة     - ٧٥
وتـنص  . دومنا حجر على حرية ممارسة العبادات األخرى اليت ال تتعارض مع األخالق العامة والعادات احلميدة              

 أي شخص من التعبري عن رأيه أو اضطهاده هلذا السبب أو بسبب أي  من الدستور على أنه ال جيوز منع٢٨املادة 
اً للقانون؛ وتنص على أن األفعال اخلاصة اليت ال متس األخالق أو النظام العام وال تلحق ضرراً عمل ال يشكل خرق

بأي شكل  ومع ذلك، ال ميكن أن يشارك رجال الدين أو العلمانيون،           . بأطراف ثالثة ال تقع حتت طائلة القانون      
  . من األشكال، يف دعاية سياسية تستند إىل دوافع دينية أو تستخدم املعتقدات الدينية

 من دستور كوبا على حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القـومي أو                 ٤٢وتنص املادة     - ٧٦
 ٥٥ على ذلك، تنص املادة      وعالوة. املعتقدات الدينية، وحتظر أي شكل من أشكال التمييز ميس الكرامة البشرية          

على أن الدولة ُتِقر وحتترم وتكفل حرية الضمري والدين، وحرية أي مواطن يف تغيري معتقداته الدينية أو اعتنـاق                   
 مـن  ٢٩٤وتنص املـادة  . معتقد ما، وحقه يف اجملاهرة، يف إطار احترام القانون، باملعتقدات الدينية اليت اختارها  

  .ى املعاقبة بالسجن ملدة سنتني على أي اعتداء من جانب موظف عام على حرية الدينقانون العقوبات الكويب عل

 مساواة مجيع املواطنني أمام القانون ومساواهتم يف احلقـوق والواجبـات            ٤٠ويكفل الدستور املصري يف املادة        -٧٧
كما ينص الدستور على أن تكفل الدولة       . دالعامة دومنا متييز على أساس العرق أو األصل اإلثين أو اللغة أو الدين أو املعتق              

 من قـانون العقوبـات      ١٦٠وفيما يتعلق بالقانون اجلنائي، تعاقب املادة       . حرية املعتقدات وحرية ممارسة الشعائر الدينية     
نية؛ املصري على استخدام العنف أو التهديد من أجل وقف أو إعاقة قيام أي مجاعة بأداء الشعائر أو إقامة االحتفاالت الدي          

وتعاقب على تدمري أو ختريب أو تدنيس املرافق املخصصة ألداء الشعائر الدينية أو الرموز أو أي أشياء أخـرى مقدسـة                     
وعالوة على . بالنسبة ألعضاء مجاعة دينية أو جمموعة من الناس؛ كما تعاقب على انتهاك حرمة القبور أو املدافن وتدنيسها

و نشر نسخ حمّرفة ألي كتاب مقدس خاص بديانة ُتمارس بشكل علين، شريطة أن               على طباعة أ   ١٦١ذلك، تعاقب املادة    
 وتعاقب على القيام يف مكان عام أو يف إطار جمموعة بتقليد احتفال             يكون التحريف عن قصد وبشكل يغّير املعاين؛      

  . ديين بغرض االستهزاء أو عرضه أمام مجهور من املشاهدين

 على أنه ال جيوز حرمان أي شخص، "محاية حرية الضمري" املعنونة ١١ادة وينص دستور موريشيوس يف امل  - ٧٨
إال مبوافقته، من التمتع حبرية الضمري اليت تشمل حرية الفكر والدين، وحريته يف تغيري دينه أو معتقده والقيـام،                   

ق أداء الشعائر أو نشر     بإظهار دينه أو معتقده والدعوة إليهما عن طري        مبفرده أو يف إطار جمموعة سراً أو عالنية،       
ويتضمن القانون اجلنائي يف موريشيوس على العديد من األحكام املتعلقة حبرية الضمري مـن     . التعاليم أو املمارسة  

 املتعلقة بالعقوبـات الواجبـة      ٢٠٨ بشأن التعدي على القيم األخالقية العامة والدينية، واملادة          ٢٠٦بينها املادة   
  .  يتعدون على الدينالتطبيق حبق الكُتاب الذين
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أو حقيقة إىل شـخص آخـر          من قانون العقوبات التركي أي شخص ينسب فعالً        ١٢٥وتعاقب املادة     - ٧٩
من هذه املادة على توجيه اإلهانة إىل       ) ج(و) ب(٣وتعاقب الفقرة   . بطريقة قد تنال من شرفه أو كرامته أو هيبته        

ه أو قناعاته الدينيـة أو الـسياسية أو االجتماعيـة أو    شخص ما بسبب جماهرة هذا الشخص مبعتقداته أو أفكار     
الفلسفية، أو بسبب قيامه بتغيريها أو نشرها، أو ممارسته ملا تستوجبه أو تنهى عنه الديانة اليت اعتنقها؛ أو عندما                   

كما يعاقـب قـانون العقوبـات التركـي     . يتعلق األمر مبسألة ُتعد مقدسة يف الديانة اليت ينتمي إليها الشخص          
املادة (األشخاص الذين يقدمون على ختريب املباين أو ملحقات املباين املخصصة للعبادة أو ما بداخلها من ممتلكات 

 وعالوة على ذلك، ينص هذا القانون على عقوبات حبق األشخاص الذين يقومون علنـاً          ). ٢ و ١ الفقرتان   ١٥٣
ب التباين القائم على أساس الطبقة االجتماعية أو بتحريض مجاعة على كراهية مجاعة أخرى أو االعتداء عليها بسب
على األمن العام؛ كما يعاقب     اً  ووشيكاً  واضحاً  العرق أو الدين أو املذهب أو االختالف الديين، مما يشكل خطر          

وباإلضافة إىل ). ٣ و١ الفقرتان ٢١٦املادة (على االنتقاص من القيم الدينية جملموعة من السكان اً من يقدمون علن
من قانون إنشاء مؤسسات التلفزة واملذياع على أال تتضمن الربامج، بـأي حـال مـن              ) د(٤لك، تنص املادة    ذ

األحوال، إهانة أو إساءة ألشخاص على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو الـرأي الـسياسي أو                     
  . املعتقدات الفلسفية أو الدين أو املذهب أو أي اعتبار من هذا القبيل

  استنتاجات -  سادساً
انتشار األفعال  "شّدد املفوض السامي السابق، خالل الدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسان، على أن               - ٨٠

والتعابري اليت تسهم يف تفاقم التوترات الثقافية والدينية يؤدي إىل حدوث شروخ جديدة داخل اجملتمعـات                 
وأضرار غري مسبوقة وتستوجب أن ُيبىن على أنقاضها من إىل وقوع أعمال عنف اً وفيما بينها، وقد أدى مؤخر

إن استخدام القوالب النمطية الضارة واستمرار األكاذيب اليت تعطي صورة شريرة عن . جديد الثقة والتسامح
اآلخرين وتزدريهم، أو تسيء إىل األحاسيس الدينية الراسخة وتثري الشعور العميق باهلوية، جيـب أن ُتـدان          

  ."ب تأكيد ومحاية احلق يف التصدي لألفكار السيئةبقوة، كما جي

عن أعمال    ومثة شواغل مشروعة تتعلق بازدياد مظاهر التعصب والتمييز على أساس الدين أو املعتقد، فضالً               -٨١
  . العنف، مبا يف ذلك االعتداء على دور العبادة، مما يهدد بتقويض التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

ك حاجة إىل املزيد من الوضوح بشأن املعايري القانونية اليت تفصل بني حرية التعبري والتحـريض                وهنا  - ٨٢
وال بد من حتقيق فهم أفضل للقيود املسموح بفرضها على حرية التعبري وفقاً للقانون              . على الكراهية الدينية  

م املفوضية الـسامية حلقـوق      وعليه، سوف تنظ  . الدويل حلقوق اإلنسان من أجل محاية األفراد واجملموعات       
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٢٠ و ١٩الصلة بني املادتني    "اإلنسان مشاورات خرباء بعنوان     

من التحريض على التمييز أو العداء      اً  حرية التعبري والدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل ضرب        : والسياسية
 يف جنيف، وستكون ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣ و٢خلرباء يومي ومن املزمع عقد مشاورات ا. "أو العنف

مفتوحة ملشاركة اجلهات اليت لديها صفة املراقب كالدول األعضاء، والوكاالت التابعـة لألمـم املتحـدة                
  .واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية

_ _ _ _ _ 


