الحوار العربي األمريكي ا آلبييري آ الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان آ
حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف" آ
نآ
16-15سبتمبي 2015م ،الريتز كارلتو آ
الدوحة – قطر آ
آ
مقدمة آ
ً
إن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق األساسية لإلنسان  ،ونظرا ألهمية هذا الحق للفرد والدولة
ً
معا ،أكدت عليه الشرعة الدولية لحقوق االنسان والدساتير والتشريعات الوطنية وضعت املعايير املقبولة
ملمارسته.
ويرتبط الحق في حرية الرأي والتعبير بحقوق وحريات أخرى بعضها الزم ويعتمد عليها واألخرى من مظاهره
ووسائل ممارسته  ،إذ ال يمكن أن نتصور ممارسة هذا الحق بدون حرية الحصول على املعلومات  ،أو
حرية العالم بكافة أشكاله املطبوع واملرئي واملسموع واللكتروني  ،أو حرية التجمع السلمي  ،فحرية الرأي
والتعبير تدعم ممارسة حقوق وحريات أخرى وتشكل ضمانة لها ،فهي ال غنى عنها للتعبير عن حقوق
ً
النسان ونشر املعارف املتعلقة بحالة مختلف الحقوق ،كما أنها تلعب دورا بالغ األهمية في تعزيز التفاهم
والتسامح بين الثقافات ،وتيسر التبادل الحر لألفكار واآلراء وضمان الحكم السليم بمتابعة ما يحدث وإبداء
الرأي فيه وذلك إذا ما تم ممارستها في ظل الواجبات واملسؤوليات املتعلقة بها.
فعلى سبيل املثال يؤكد العالن العالمي لحقوق النسان على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي
والتعبير ،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء و في التماس األخبار و األفكار و تلقيها و نقلها إلى
اآلخرين ،بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
ً
والحق في حرية التعبير ليس حقا ال حدود له وإنما يحمل معه واجبات ومسؤوليات خاصة ،ولذلك قد
يخضع لبعض القيود الضرورية لحماية حقوق اآلخرين أو سمعتهم ولحماية األمن الوطني أو النظام العام
ً
ً
أو الصحة العامة أو اآلداب العامة وهي مفاهيم تشترك جميعا في أنها نسبية و مرنة ،تتغير وتتطور طبقا ملا
يسود املجتمع من حضارة وثقافة وتقاليد .
وال ينبغي أن توجه حرية التعبير نحو هدم حقوق اآلخرين وحرياتهم ،بما في ذلك الحق في املساواة وعدم
التمييز ،و تجدر االشارة إلى أن القانون الدولي لحقوق النسان ينص على حظر الدعاية للحرب و الدعوة إلى
ً
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز و العداوة و العنف وتجريم نشر
األفكار القائمة على أساسها وهذا ما كرسته املادة  20من العهد الدولي لحقوق املدنية والسياسية 1966

واملادة ( )4من االتفاقية الدولية للقضاء على التميز العنصري  ،1965كما أن األمم املتحدة أكدت في
العديد من املناسبات على التزام الدول بمناهضة التعصب والعنصرية و العمل على تعزيز التسامح و
التفاهم.
هذا و ينبغي النظر إلى العالقة بين حظر خطاب التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية و إزدهار
حرية التعبير على أنها عالقة تكامل ،ال عالقة تنافي ذات محصلة صفرية يستلزم إعطاء األولوية ألحد
الطرفين لالنتقاص من الطرف اآلخر ،وينبغي أن تتجلى الحقوق في املساواة وعدم التعرض للتمييز و حرية
ً
ً
ً
التعبير ،تجليا كامال في القوانين و السياسات و املمارسات بوصفها حقوقا لإلنسان يدعم بعضها بعضا.
إال أنه و لألسف ال يزال انتشار خطاب التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية يشكل في العديد من
ّ
ً
تحديا ً
كبيرا لحقوق النسان ،وكما أشارت خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى
مناطق العالم
ً
ّ
ّ
الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف ،والتي
الكراهية القومية أو العنصرية أو
تتضمن النتائج والتوصيات املنبثقة عن حلقات عمل الخبراء القليمية األربع التي نظمتها املفوضية السامية
لحقوق النسان في عام  ،2011واعتمدها الخبراء في الرباط باملغرب في  5تشرين األول/أكتوبر  ،2012منها
النص التالي" :إن االجتهادات القضائية حول التحريض على الكراهية هي حتى اآلن نادرة ومرتجلة ،بينما
اعتمدت عدة دول سياسات متعلقة بهذا الشأن ،فإن معظم تلك السياسات ّتتسم بالعموميات وال َ
تتبع
ّ
منهجية وتفتقر إلى التركيز على املحرومين وتنقصها التقييمات املناسبة لنتائج هذه السياسات".
بصورة
ً
وفضال عما سبق فيمكن للمتابع الوقوف على مدى خطورة انتشار خطاب التحريض على الكراهية في
ً
العديد من املجتمعات وأيضا على الصعيد الدولي ،األمر الذي يتسبب في كثير من األحيان في الصراعات بل
والحروب األهلية واألزمات بين املجتمعات و الحضارات واألديان املختلفة ،والشك أن نبذ التطرف والحقد
والكراهية والعنصرية هو السبيل األنجح لسد الذرائع أمام من يحاولون استغالل تلك املظاهر الستخدام
العنف ،وهو ما يؤكد الحاجة إلى املزيد من الجهود املنهجية واملنظمة ملواجهة هذا الخطاب.

آ
أهداف املؤتمر :آ
 تحديد املفاهيم وتوحيد املصطلحات الخاصة بالتحريض على الكراهية والتعصب على ضوء الصكوك
والفقه القانوني واالجتهادات الدولية والقليمية والوطنية.
 العمل على الخروج بمقاربة متكاملة للتعامل مع التحريض على الكراهية والتعصب.
 عرض ألهم التجارب واملمارسات الفضلى والدروس املستفادة في مواجهة التحريض على الكراهية
والتعصب.
ً
 تعميق الحوار حول حرية الرأي والتعبير وحظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على التمييز أو
العداوة أو العنف باعتبارهما مسألتان متكاملتان يخدم كل منهما اآلخر وليس هناك تناقض بينهما.

 تهيئة املناخ املالئم و الفضاء الواسع للحوار بين ممثلي األديان و منظمات حقوق النسان ووسائل
العالم.
 الخروج بتصور لحوارات إقليمية ووطنية بشأن مناهضة خطاب الكراهية و التعصب.
 وضع آلية لبلورة خطة عمل ملناهضة خطاب الكراهية و التطرف و نشر ثقافة التسامح.

جلسات املؤتمر آ
الجلسة األولى آ
 ضمانات حمابية حرية الرأ والتعيري ،و االلتزامات املتعلقة بمواجهة خطاب الكراهية و التعصب :آ
 القواعد ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق النسان. القواعد ذات الصلة في النظم القليمية لحقوق النسان. خطة عمل الرباط ضد التحريض على الكراهية لعام 2014م ( ورقة مقدمة من املفوضيةالسامية لحقوق النسان ).
 -نماذج من أفضل التشريعات املحلية حول حرية الرأي و التعبير.

الجلسة الثانية آ
 األشكال املعاصرة واإلشكاليات الحدبيثة املتعلقة بالتحريض على الكراهية والتعصب :آ
 البرامج السياسية التي تحرض على التمييز العنصري أو تشجع عليه. التحريض على الكراهية العرقية أو الثنية أو الدينية. التعصب الديني ورفض التعددية الثقافية. -التمييز بحق الالجئين واملهاجرين وملتمس ي اللجوء ،والتمييز القائم على النظام الطبقي.

الجلسة الثالثة
 املقاربات املختلفة ملناهضة خطاب الكراهية والتعصب وسيادة النهج األمني في ظل جهود مواجهة
اإلرهاب.
 التشريعات الوطنية في مجال محاربة الرهاب و توافقها مع حقوق النسان -دور املدرسة و مراكز الشباب في التربية على قيم التسامح

الجلسة الرابعة
 دور املؤسسات اإلعالمية و الدبينية في تعزيز ثقافة التسامح و مناهضة خطاب الكراهية والتطرف:
 دور املؤسسات الدينية في مناهضة خطاب الكراهية و التطرف دور وس ا ااائل الع ا ااالم ومواقا ااع التواصا اال االجتم ا ااا ي و التكنولوجيا ااات الحديث ا ااة فا ااي التحا ااريض عل ا ااىالكراهية

الجلسة الخامسة
 حقوق اإلنسان و إشكالية اإلساءة الى األدبيان:
 تصنيف الدراكات السلبية تجاه األديان. عرض التجارب الوطنية من مسألة ازدراء األديان. -التشريعات الوطنية لحترام األديان و املعتقدات

الجلسة السادسة
 دور املؤسسات الوطنية لحقوق النسان في مواجهة الكراهية و التعصب و نشر ثقافة التسامح:
 -نماذج عن نشاطات املؤسسات الوطنية.

آ

املكان :آ
فندق الريتز كارلتون
الخليج الغربي
الدوحة -قطر.
التاريخ :آ
من  16 -15سبتمبر 2015م.
املنظمون :آ
اللجنة الوطنية لحقوق النسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان.

املشاركون:
املشاركون في حدود  60مشارك يمثلون الهيئات و الجهات التالية:
 املؤسسات الوطنية العربية و اآليبيرية و األمريكية.-

لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان ( .) ICC

 الشبكات القليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق النسان. املراكز و املراصد الدولية ملنع التمييز العنصري و إزدراء األديان. سفراء الدولتين الراعيتين ملنتدى تحالف الحضارات. املقرر الخاص املعني باألشكال املعاصرة للعنصرية و التمييز العنصري و كره األجانب. املقرر الخاص املعني بتعزيز و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير. املقرر الخاص املعني بتعزيز و حماية حقوق النسان و الحريات األساسية في سياق مكافحةالرهاب.
 -املفوضية السامية لحقوق النسان.

