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إن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية

وإذ تعتبر أنه ،ألغراض توصية السياسة العامة هذه،

والتعصب:

يقصد بخطاب الكراهية الترويج أو التشجيع ،بأي

إذ تجدد التأكيد على األهمية األساسية لحرية

شكل من األشكال،على تحقير أي شخص أو
مجموعة من األشخاص أو الدعوة إلى كراهيتهم أو

التعبير والرأي ،والتسامح واحترام املساواة في

التشهير بهم باإلضافة إلى التحرش ،أو السب ،أو

الكرامة لجميع البشر من أجل مجتمع ديمقراطي

الصور النمطية السلبية ،أو وصمة العار أو التهديد

وتعددي؛

تجاه شخص أو مجموعة من األشخاص ،وتبرير

تذكر ،مع ذلك،بأن حرية التعبير والرأي ليست
وإذ ِّ

جميع أنواع التعبير السابقة على أساس "العرق"،1

حقا مطلقا وأنه ال يجب أن تمارس بطريقة ال تتفق

اللون ،االنتماء العائلي  ،األصل القومي أو اإلثني،

مع حقوق اآلخرين؛

السن ،اإلعاقة ،اللغة ،الدين أو املعتقدات،

تذكر باإلضافة إلى ذلك بأن تاريخ أوروبا يمنحها
وإذ ِّ

الجنس ،النوع االجتماعي ،الهوية الجنسانية،

واجب الذاكرة واليقظة و املقاومة تجاه تنامي

التوجه الجنس ي،وسمات شخصية أخرى أو مرتبطة

ظواهر العنصرية ،والتمييز العنصري ،والتمييز

بالوضع؛

القائم على النوع االجتماعي ،والتحيز الجنس ي ،و

وإذ تعترف بأن األفعال املذكورة أعاله يمكن أن تتخذ

رهاب املثلية الجنسية ،وكراهية مغايري الهوية

شكل إنكار جرائم اإلبادة الجماعية أو جرائم ضد

الجنسانية ،و رهاب األجانب ،ومعاداة السامية ،و

اإلنسانية أو جرائم الحرب التي تؤكدها العدالة ،أو

رهاب اإلسالم ،ومعاداة الغجر والتعصب ،وكذلك في

التهوين الجسيم منها أو تبريرها أو إضفاء طابع

حاالت جرائم اإلبادة الجماعية ،أو الجرائم ضد

الشرعية عليها علنا ،باإلضافة إلى تمجيد األشخاص

اإلنسانية ،أو جرائم الحرب واإلنكار،أو التهوين

الذين تمت إدانتهم الرتكاب مثل هذه الجرائم؛

والتبرير العلني لهذه الجرائم أو إضفاء طابع الشرعية

وإذ تدرك ً
أيضا أن أشكال التعبير املسيئة أو

عليها؛
تذكر أن واجب الذاكرة واليقظة واملقاومة جزء
وإذ ِّ

الصادمة أو املقلقة ال يمكن ،لهذا السبب وحده ،أن
ُ
تعامل على أنها خطاب يحض على الكراهية وأن

وغير القابلة للتجزئة ،والتي هي حقوق كل إنسان؛

التدابير املتخذة ملكافحة استخدام هذا الخطاب
ينبغي أن ُت َّ
سخر لحماية األشخاص ومجموعات

ال يتجزأ من حماية وتعزيز حقوق اإلنسان الكونية
وإذ تسجل الطرق املختلفة التي يتم من خاللها

األشخاص،

تعريف مفهوم خطاب الكراهية وفهمه على

إيديولوجيات أو ديانات معينة؛

املستويين الوطني والدولي واألشكال املختلفة التي

وليس

لحماية

معتقدات

أو

وإذ تعترف بأن استخدام خطاب الكراهية يعكس أو

يمكن أن يتخذها هذا الخطاب؛

يروج االفتراض غير املبرر بأن صاحب ذلك الخطاب

1جميع الناس ينتمون إلى نفس الجنس البشري ،لذلك ترفض اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية و التعصب النظريات التي تستند
إلى وجود "أعراق" مختلفة .ومع ذلك ،فإنها تستخدم هذا املصطلح في هذه التوصية من أجل تفادي حرمان األشخاص الذين ُينظر
إليهم بشكل عام وخاطئ على أنهم ينتمون إلى "عرق مختلف"،من الحماية التي توفرها هذه التوصية.
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يهمن بأي شكل من األشكال على الشخص املستهدف

استخدام خطاب الكراهية دون اإلملام الكامل

أو مجموعة األشخاص املستهدفين؛

بطبيعته الحقيقية وعواقبه؛

وإذ تقر بأن خطاب الكراهية قد يهدف إلى حث

وإذ تؤكد على أن التثقيف ضروري للتصدي

اآلخرين على ارتكاب أعمال العنف ،أو التخويف ،أو

للمفاهيم واملعلومات الخاطئة الكامنة وراء خطاب

العدوانية أو التمييز ضد األشخاص املستهدفين ،أو

الكراهية وأنه يجب أن يستهدف الشباب بشكل

أفعال يمكن التوقع بشكل معقول أنها ستؤدي إلى

خاص؛

هذا التأثير ،وأن هذا النوع من الخطاب خطير بشكل

وإذ تقر بأن إحدى الطرق املهمة ملواجهة خطاب

خاص؛

الكراهية تتمثل في التصدي له وإدانته مباشرة

وإذ تدرك األخطار الجسيمة لخطاب الكراهية على

بخطابات مضادة تشير بوضوح إلى طابعه املدمر

تماسك مجتمع ديمقراطي ،وحماية حقوق اإلنسان

وغير املقبول؛

وسيادة القانون ،وإذ تراعي ضرورة ضمان عدم

وإذ تدرك أن القادة السياسيين والدينيين

تحويل القيود املفروضة على خطاب الكراهية

واملجتمعيين وغيرهم من الشخصيات العامة تقع

إلسكات األقليات وقمع االنتقادات املوجهة ضد

عليهم مسؤولية ذات أهمية خاصة في هذا الصدد،

السياسات الرسمية أو املعارضة السياسية أو

ألن وضعهم يسمح لهم بالتأثير على جمهور واسع؛

املعتقدات الدينية؛

ووعيا منها بالدور الخاص الذي يمكن أن تلعبه جميع

و وعيا منها باملشكلة الخاصة التي يطرحها خطاب

أشكال وسائل اإلعالم ،سواء كانت على اإلنترنت أو

الكراهية وخطورته عندما يستهدف النساء بسبب

خارجه ،في نشر خطاب الكراهية ومكافحته على حد

جنسهن و/أو نوعهن االجتماعي و/أو هويتهن

سواء؛

الجنسانية ويكون مرتبطا بإحدى السمات األخرى أو

و إدراكا منها للتأثيرات الضارة لخطاب الكراهية على

أكثر من سمة؛

األشخاص املستهدفين وخطر اإلقصاء والتطرف

وإذ تعترف بأن استخدام خطاب الكراهية يبدو

الناجم عن ذلك ،باإلضافة إلى عواقبه الوخيمة على

متناميا ،ال سيما بفضل االتصاالت اإللكترونية التي

التماسك االجتماعي في حال االمتناع عن مكافحته؛

تضخم تأثيره ،وأن نطاقه الحقيقي ال يزال ،مع ذلك،

وإذ تقر بأن التنظيم الذاتي والتبني الطوعي ملدونات

من الصعب تحديده بدقة في غياب اإلبالغ املنهجي

قواعد السلوك غالبا ما يكونان وسيلة فعالة ملنع

لألفعال وجمع البيانات في هذا الصدد ،وأنه يجب

وإدانة استخدام خطاب الكراهية وأنه ينبغي

محاربة هذا التوجه من خالل تقديم الدعم املناسب

تشجيعهما؛

لألشخاص املستهدفين أو املتضررين؛

وإذ تشدد على أنه من الضروري أن يتمكن

وإذ تدرك أنه يمكن استغالل الجهل وضعف
ً
التثقيف باستخدام وسائل اإلعالم ،فضال عن

األشخاص املستهدفون بخطاب الكراهية من
االعتراض بتقديم خطاب مضاد وإدانة خطاب

العزلة والتمييز والتلقين والتهميش بهدف تشجيع
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الكراهية والتماس جبر الضرر أمام املحاكم

وإذ تشدد على ضرورة التعجيل بفتح تحقيقات

والسلطات املختصة؛

فعالة عقب الشكاوى املتعلقة بخطاب الكراهية

وإذ تعترف أن الحظر الجنائي ال يكفي في حد ذاته

والحاجة إلى تفادي التفسيرات التقييدية املفرطة
لألحكام املتعلقة باستخدام هذا الخطاب؛

للقضاء بشكل تام على استخدام خطاب الكراهية
وأنه ال يكون دائما مناسبا؛ واقتناعا منها ،مع

تذكر بأن االلتزام،املنصوص عليه في القانون
وإذ ِّ

ذلك،بضرورة تجريم هذا االستخدام في ظروف

الدولي ،بتجريم أشكال معينة من خطاب الكراهية،

معينة في القانون الجنائي؛

على الرغم من أنه ينطبق على الجميع ،قد أنش ئ

ومع مراعاة العتبة القائمة على املعايير الستة لخطة

لحماية أفراد الفئات الضعيفة ،وإذ تالحظ بقلق أن
هاته الفئات تعرضت في بعض األحيان إلى املتابعة

عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية

بشكل غير متناسب أو أن الجرائم التي تم إنشاؤها

القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا
على التمييز أو العداء أو العنف ،واقتناعا منها بأن

استخدمت ضدهم بشكل غير صحيح؛

هذا الحظر الجنائي ضروري عندما يكون املقصود

وإذ تشير إلى أن عمل اللجنة األوروبية ملناهضة

من خطاب الكراهية التحريض على ارتكاب أعمال

العنصرية والتعصب يركز على خطاب الكراهية على

العنف أو الترهيب أو العداء أو التمييز ضد

أساس "العرق" ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الدين ،أو

األشخاص املستهدفين ،أو عندما يمكن التوقع

الجنسية ،أو األصل القومي أو اإلثني ،أو الهوية

بشكل معقول أنه سيؤدي إلى حدوث هذا التأثير؛

الجنسانية ،أو التوجه الجنس ي ،ولكن مع االعتراف

وإذ تؤكد على أهمية عدم دعم املنظمات التي تشجع

بأن خطاب الكراهية يمكن أن يستند أيضا إلى جميع
االعتبارات األخرى التي سبق ذكرها ،وأن التوصيات

استخدام خطاب الكراهية وعلى ضرورة حظر تلك

الواردة في هذا النص ينبغي أن تطبق عليها مع مراعاة

املنظمات التي تفعل ذلك من أجل التحريض على

ما يقتضيه اختالف الحال،

ارتكاب أعمال العنف أو التخويف أو التمييز ضد
األشخاص املعنيين ،أو التي يمكن أن يتوقع منها
بشكل معقول أنها ستؤدي إلى هذا التأثير؛
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توص ي حكومات الدول األعضاء بما يلي:
 .1التصديق ،إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد ،على البروتوكول اإلضافي امللحق باالتفاقية بشأن الجريمة
اإللكترونية ،واملتعلق بتجريم أعمال العنصرية وكراهية األجانب املرتكبة بواسطة أنظمة
الكمبيوتر ،واالتفاقية اإلاطارية لحماية األقليات القومية والبروتوكول رقم  12امللحق باالتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان؛
 .2سحب جميع التحفظات على املادة  4من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري واملادة  20من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،واالعتراف باختصاص
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري في تلقي ودراسة البالغات الواردة من أشخاص أو
مجموعات من األشخاص بموجب املادة  14من االتفاقية؛
 .3السعي إلى تحديد الظروف التي تؤدي إلى اللجوء إلى ممارسة خطاب الكراهية ومختلف األشكال التي
تتخذها هذه املمارسة وقياس نطاقها واألضرار التي تسببها ،بهدف تثبيط ومنع استخدامه وكذلك
الحد من هذه األضرار و جبرها ،عبر اتخاذ اإلجراءات التالية:
أ.

تطوير أدوات موثوقة لهذا الغرض؛

ب .الحرص على تكليف هيئات عامة باستخدام هذه األدوات و أن تفعل ذلك بشكل صحيح؛
ت .السهر على أال يقتصر جمع البيانات حول خطاب الكراهية على القضايا التي تخص العدالة
الجنائية؛
ث .ضمان التصنيف الصحيح للبيانات التي تم جمعها؛
ج .دعم رصد خطاب الكراهية من قبل املجتمع املدني والهيئات املعنية بالنهوض باملساواة واملؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان ،وتعزيز التعاون بينها وبين السلطات العامة للقيام بهذه املهمة على أكمل
وجه؛
ح .دعم البحث الذي يهدف إلى تحليل األسباب التي تؤدي إلى استخدام خطاب الكراهية وتحليل
أشكاله؛
خ .نشر معلومات بانتظام لدى السلطات العامة املختصة والجمهور بشأن وتيرة خطاب الكراهية
وكذلك أشكاله و األسباب العميقة التي تؤدي إلى استخدامه؛ و
د .االستناد إلى نتائج الرصد والبحث لتطوير استراتيجيات من أجل مكافحة خطاب الكراهية؛
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 .4اعتماد مقاربة ديناميكية ليس فقط لتوعية الجمهور الواسع بضرورة احترام التعددية وبمخااطر
خطاب الكراهية ،ولكن ً
أيضا لتوضيح الطبيعة الكاذبة ألسس هو اطابعه غير املقبول ،من أجل
تثبيط ومنع استخدامه عبراتخاذ اإلجراءات التالية:
أ .تحسين الوعي و الفهم بشأن ضرورة التنوع والحوار في إطار الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة
القانون؛
ب .تعزيز وتوضيح االحترام والتفاهم املتبادلين داخل املجتمع؛
ت .تيسير و إبراز الحوار بين الثقافات؛ و
ث .مكافحة املعلومات التضليلية و الصور النمطية السلبية والوصم؛
ج .تطوير برامج تعليمية وتثقيفية محددة لفائدة األطفال ،والشباب ،و املوظفين العموميين وعامة
الجمهور ،وتعزيز مهارات املدرسين واملعلمين الذين يطبقونها؛
ح .دعم املنظمات غير الحكومية ،والهيئات املعنية بالنهوض باملساواة واملؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان التي تعمل على مكافحة خطاب الكراهية؛
خ .تشجيع رد الفعل السريع من قبل الشخصيات العامة ،وخاصة من القادة السياسيين والدينيين
واملجتمعين في مواجهة خطاب الكراهية ،حتى ال يكتفوا بإدانته ،و لكن لكي يسعوا إلى ترسيخ القيم
التي يهددها خطاب الكراهية؛
د .تشجيع املروجين لخطاب الكراهية على التوقف عن استخدامه و على اإلبالغ عن استخدامه
ومساعدتهم على مغادرة الجماعات التي تستخدمه؛
ذ .تنسيق كل هذه الجهود ،كلما كان ذلك ضروريا ،مع الجهود التي تبذلها دول ومنظمات دولية أخرى.
 .5تقديم دعم فردي وجماعي لألشخاص املستهدفين بخطاب الكراهية عبر تنفيذ اإلجراءات التالية:
أ .السعي إلى مساعدتهم للتغلب على صدمتهم وشعورهم بالعار ،من خالل تقديم املشورة لهم
وإرشادهم؛
ب .التأكد من معرفتهم بحقهم في جبر الضرر بواسطة إجراءات إدارية ومدنية وجنائية وبأن الخوف،
والجهل ،واملعيقات الجسدية أو العاطفية ،أو ضعف اإلمكانيات ال يمنعهم من ممارسة ذلك الحق؛
ت .تشجيع وتيسير اإلبالغ عن حاالت استخدام خطاب الكراهية من قبل األشخاص املستهدفين
والشهود؛
ث .معاقبة املعاملة الضارة أو املضايقة ألي شخص يشتكي من استخدام خطاب الكراهية أو يبلغ عنه،
ج .والتعبير عن التضامن مع األشخاص املستهدفين بخطاب الكراهية وتقديم الدعم لهم على املدى
الطويل.
 .6تعزيز التنظيم الذاتي للمؤسسات العامة والخاصة (بما في ذلك الهيئات املنتخبة ،واألحزاب
السياسية ،واملؤسسات التعليمية ،واملنظمات الثقافية والرياضية) كوسيلة ملكافحة استخدام
خطاب الكراهية ،عبر اتخاذ اإلجراءات التالية:
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أ .التشجيع على اعتماد مدونات سلوك مناسبة تنص على التعليق وعقوبات أخرى في حال انتهاك
أحكامها ،وكذلك على طرق فعالة لإلبالغ؛
ب .تشجيع األحزاب السياسية على التوقيع على ميثاق األحزاب السياسية األوروبية من أجل مجتمع
غير عنصري؛
ت .تعزيز رصد املعلومات الخاطئة والصور النمطية السلبية والوصم؛
ث .تشجيع اإلدانة الواضحة لحاالت انتهاك هذه املدونات؛
ج .تعزيز التدريب/التكوين املناسب على معنى خطاب الكراهية و آثاره السلبية ،وكذلك على الطرق
التي يمكن من خاللها الطعن في استخدامه ،و
ح .تعزيز وتسهيل إنشاء آليات االنتصاف.
 .7استخدام السلطات التنظيمية تجاه وسائل اإلعالم (بما في ذلك مزودي خدمات اإلنترنت ،والوسطاء
عبر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي) لتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة استخدام خطاب
الكراهية وللتأكيد على اطابعها غير املقبول ،مع ضمان عدم مساس هذه التدابير بحرية التعبير
والرأي ،عبراتخاذ اإلجراءات التالية:
أ .الحرص على االستخدام الفعال للسلطات القائمة َّ
املكيفة لهذه الغاية ،دون إهمال آليات التنظيم
الذاتي؛
ب .التشجيع على اعتماد واستخدام مدونات قواعد السلوك و/أو شروط االستخدام فيما يتعلق
بخطاب الكراهية ،باإلضافة إلى قنوات فعالة لإلبالغ؛
ت .التشجيع على رصد استخدام ونشر خطاب الكراهية و على إدانته؛
ث .التشجيع على اللجوء ،عند الضرورة ،إلى وضع قيود للمحتوى ،و إلى استخدام برمجيات غربلة
الكلمات وغيرها من التقنيات املماثلة؛
ج .تشجيع التدريب/التكوين املناسب للمحررين والصحفيين وغيرهم من العاملين في قطاع اإلعالم على
طبيعة خطاب الكراهية وعلى الطرق الكفيلة بتثبيط استخدامه؛
ح .تعزيز وتسهيل إنشاء آليات االنتصاف،
خ .وتشجيع اإلعالميين املحترفين على النهوض بصحافة أخالقية.
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 .8توضيح نطاق وقابلية تطبيق املسؤولية في القانون املدني واإلداري في حال اللجوء إلى خطاب
الكراهية بهدف التحريض على ارتكاب أعمال العنف أو التخويف أو العداء أو التمييزضد األشخاص
املستهدفين ،أو أفعال ُيتوقع بشكل معقول أن يكون لها هذا التأثير ،مع احترام الحق في حرية التعبير
والرأي ،عبراتخاذ اإلجراءات التالية:
أ .تحديد املسؤوليات الخاصة بمروجي خطاب الكراهية ،وبمزودي خدمات اإلنترنت ،واملنتديات على
اإلنترنت ومضيفي املواقع اإللكترونية ،والوسطاء عبر اإلنترنت ،ومنصات التواصل االجتماعي،
ومديري املدونات ،وغيرهم من املتدخلين الذين يضطلعون بأدوار مماثلة؛
ب .الحرص على توفير إمكانية لألمر ،شريطة الحصول على إذن من محكمة أو موافقتها،بحذف خطاب
الكراهية في املعلومات املتاحة على اإلنترنت وبحظر املواقع التي تستخدمها؛
ت .السهر على توفير إمكانية لتوجيه أمر ،شريطة الحصول على إذن محكمة أو موافقتها ،إلى الناشر
ينفي وسائل اإلعالم (بما في ذلك مزودي خدمات اإلنترنت ،والوسطاء عبر اإلنترنت ومنصات
التواصل االجتماعي) بنشر إشعار لالعتراف بأن الرسالة التي قاموا بنشرها تشكل خطابا يحض على
الكراهية؛
ث .الحرص على توفير إمكانية لحظر نشر خطاب الكراهية ،شريطة الحصول على إذن من محكمة أو
موافقتها ،ولألمر بالكشف عن هوية األشخاص الذين يستخدمونه؛
ج .ضمان حق املستهدفين بخطاب الكراهية والهيئات املعنية بالنهوض باملساواة واملؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان واملنظمات غير الحكومية املهتمة ،في اللجوء إلى القضاء لحذف خطاب الكراهية،
واملطالبة بنشر إشعار لالعتراف بصدور هذا الخطاب أو لحظر نشره وإصدار أمر بالكشف عن
هوية من يستخدمونه؛ و
ح .ضمان التدريب/التكوين املناسب للقضاة واملحامين واملوظفين الذين يواجهون حاالت تنطوي على
خطاب الكراهية ،بغية تسهيل تبادل املمارسات الفضلى فيما بينهم.
 .9إلغاء أي دعم مالي وغير مالي تقدمه هيئات عمومية لألحزاب السياسية واملنظمات التي تستخدم
خطاب الكراهية أو ال تعاقب األعضاء لديها الذين يمارسونه ،مع احترام الحق في حرية تكوين
الجمعيات؛ والتنصيص على إمكانية حظر أو حل هذه املنظمات ،سواء كانت تتلقى أو ال تتلقى أي
دعم من هيئات عمومية عندما يكون الغرض من استخدامها لخطاب الكراهية هو التحريض على
ارتكاب أعمال العنف ،التخويف،العداء أو التمييز ضد األشخاص املستهدفين ،أو يمكن التوقع
بشكل معقول أن يكون له هذا التأثير؛
 .10اتخاذ التدابير املناسبة والفعالة في القانون الجنائي ملناهضة استخدام خطاب الكراهية ،في إاطار
عام ،عندما يكون القصد منه التحريض على ارتكاب أعمال العنف أو التخويف أو العداء أو التمييز
ضد األشخاص املستهدفين ،أوعندما ُيتوقع بشكل معقول أن يؤدي إلى هذا التأثير ،شريطة أال يكون
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ً
تقييدا وأن يتم احترام الحق في حرية التعبير والرأي ،عبر اتخاذ
هناك أي تدبير فعال آخر أقل
اإلجراءات التالية:
أ .ضمان تعريف الجرائم بشكل واضح و مراع على النحو الواجب لضرورة التنصيص على عقوبة
جنائية؛
ب .الحرص على تحديد إطار هذه الجرائم بحيث يكون من املمكن أن يتأقلم مع التطورات
التكنولوجية؛
ت .السهر على إجراء املتابعات بشأن هذه الجرائم بطريقة غير تمييزية وعدم استخدامها لقمع
االنتقادات التي تستهدف سياسات رسمية ،أو املعارضة السياسية أو معتقدات دينية؛
ث .ضمان املشاركة الفعلية لألشخاص املستهدفين بخطاب الكراهية في اإلجراءات املعنية؛
ج .فرض عقوبات تأخذ في االعتبار كال من العواقب الوخيمة لخطاب الكراهية والحاجة إلى استجابة
متناسبة؛
ح .رصد فعالية التحقيقات التي يتم فتحها بعد تقديم الشكاوى ،و املتابعات القضائية ضد الجناة،
بهدف تعزيز هذه التحقيقات واملتابعات؛
خ .ضمان التعاون/التنسيق الفعلي بين الشرطة وسلطات النيابة العامة؛
د .تسهيل تبادل املمارسات الفضلى بين املوظفين املكلفين بإنفاذ القانون ،واملدعين العامين والقضاة
الذين يتعاملون مع قضايا خطاب الكراهية وتزويدهم بتدريب/تكوين مناسب؛ و
ذ .التعاون مع دول أخرى من أجل التصدي لنشر خطاب الكراهية العابر للحدود ،سواء كان النشر
على دعامة مادية أو إلكترونية.
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أ .املقدمة
 .1تتناول توصية السياسة العامة (املشار إليها فيما يلي بالتوصية) ظاهرة خطاب الكراهية وعواقبه الضارة
على األشخاص ،ومجموعات معينة من األشخاص واملجتمع ككل .و هذه العواقب ،التي لوحظت بشكل
خاص في سياق الرصد القطري للجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ،معترف بها أيضا بشكل
عام .و تحدد التوصية تصور اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب لخطاب الكراهية وتعرض
التدابير التي يمكن ويجب اتخاذها ملكافحة هذه الظاهرة .من خالل القيام بذلك ،تعمل هذه التوصية على
تطوير وتعزيز جوانب معينة من توصيات السياسة العامة رقم  5و 6و 9و 10و 13الصادرة عن اللجنة
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ،لكنها تركز بشكل خاص على توصية السياسة العامة رقم .7
 .2تبدأ التوصية بإعادة التأكيد على األهمية األساسية لحرية التعبير والتسامح واحترام املساواة في الكرامة
لجميع البشر ،وهي املبادئ املكرسة في العديد من الصكوك الدولية التي تعترف بها الدول األعضاء في
مجلس أوروبا .و تدرك اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بشكل خاص أنهال ينبغي أبدا ألي
تدبير يهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية أن يتجاوز الحدود التي يمكن أن تخضع لها بشكل مشروع حرية
التعبير ،باعتبارها حقا غير مطلق .كما تعي اللجنة أنه يمكن في بعض الحاالت ،معاقبة خطاب الكراهية
بشكل فعال دون تقييد حرية التعبير .لهذا السبب ،تعتمد التوصية مقاربة تدريجية للتدابير الواجب
اتخاذها .وعلى وجه الخصوص ،فإن الرؤية التي تستند إلى أن اللجوء إلى العقوبات الجنائية ال يجب أن
يكون الوسيلة الرئيسية للعمل في مواجهة خطاب الكراهية ،ال تبرز فقط أهمية احترام الحق في حرية
التعبير وتكوين الجمعيات ،بل تعترف أيضا أنه من املرجح أن يكون التصدي للظروف التي تعزز خطاب
الكراهية و اتخاذ إجراءات ديناميكية ملكافحته مفيدا أكثر من أجل القضاء على هذه الظاهرة تماما.
ً
 .3ورد في الديباجة تعريف لخطاب الكراهية ألغراض التوصية .وتتناول التوصية في منطوقها ،أوال ،الحاجة
إلى التصديق على معاهدات معينة ،إن لم يكن قد تم التصديق عليها بالفعل ،وسحب عدد من التحفظات
التي أبديت فيما يتعلق بمعاهدتين أخريين .ويتعلق األمر ،في كلتا الحالتين،بتعزيز االلتزام بالتدابير املالئمة
من أجل مكافحة خطاب الكراهية والحرص على أال يحول أي نص قانوني دون إمكانية اتخاذ مثل هذه
التدابير .ثم ،تؤكد التوصية على ضرورة اعتماد تدابير متنوعة لزيادة الوعي بالظروف التي تشجع على
َّ
خطاب الكراهية وباألشكال املختلفة التي يمكن أن يتخذها ،حيث أنه من املسلم به أن هذه التوعية
ضرورية من أجل فعالية تدابير مكافحة هذه الظاهرة.
 .4إن التدابير الخاصة ملكافحة استخدام خطاب الكراهية التي تعتبرها اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية
والتعصب ضرورية،تشمل مبادرات ترمي إلى :توعية الجمهور الواسع؛ ومكافحة أي استخدام لخطاب
الكراهية؛ وتقديم املساعدة إلى األشخاص املستهدفين بهذا الخطاب؛ وتعزيز التنظيم الذاتي واعتماد
تدابير تنظيمية؛ وفرض املسؤولية اإلدارية واملدنية؛ وإلغاء أي مساعدة تقدم ملنظمات معينة وحظر
منظمات أخرى ،وفي األخير ،فرض عقوبات جنائية في حاالت محددة ومحدودة للغاية.
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 .5هذه التوصية موجهة إلى حكومات الدول األعضاء في مجلس أوروبا .و مع ذلك ،من الواضح أن تنفيذها
امللموس سيتطلب مشاركة والتزام مجموعة من الفاعلين من القطاعين الخاص وغير الحكومي ،باإلضافة
إلى األطراف املعنية في القطاع العام .لذلك ،سيكون من الضروري الحرص على اتخاذ التدابير الالزمة
لضمان املشاركة النشطة لهذه الجهات الفاعلة في عملية التنفيذ.
 .6على الرغم من أن التوصية تتعلق بشكل خاص باستخدام خطاب الكراهية ألسباب تندرج في مجال تدخل
اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ،فإنه من املتوخى أن تكون أحكامها قابلة للتطبيق على
جميع أشكال خطاب الكراهية ،بما في ذلك تلك القائمة على أسس غير "العرق" ،أو لون البشرة ،أو اللغة،
أو الدين ،أو الجنسية ،أو األصل القومي أو اإلثني ،أو الهوية الجنسانية أو التوجه الجنس ي.

ب .تعاريف
املصطلحات
 .7ألغراض هذه التوصية ،يقصد باملصطلحات التالية:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.

خ.
د.

» الدعوة «في ارتباطها باالزدراء أو الكراهية أو التشهير ،هي الدعم الصريح واملتعمد والنشط ملثل هذه
السلوكيات واملواقف تجاه مجموعة معينة من األشخاص؛
»العزلة« انطواء الشخص على نفسه وابتعاده عن املجتمع الذي يعيش فيه أو إنكاره لقيم ذلك املجتمع؛
»معاداة الغجر«2العنصرية تجاه الروما/الغجر؛
»معاداة السامية«أي تحيز أو كراهية أو تمييز تجاه اليهود كمجموعة إثنية أو دينية؛
»إضفاء اطابع الشرعية«فعل تبرير سلوك معين أو غفرانه أو التغاض ي عنه؛
»جرائم ضد اإلنسانية« أي فعل من األفعال املنصوص عليها في املادة  7من نظام روما األساس ي للمحكمة
الجنائية الدولية عندما ُيرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي سكان مدنيين و على علم
بهذا الهجوم؛
»االزدراء«أي هجوم ضد قدرات أو شخصية أو سمعة شخص أو أكثر من شخص النتمائه(م) إلى مجموعة
معينة من األشخاص؛
»التمييز«أي اختالف في املعاملة قائم على سبب مثل "العرق" ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الجنسية،
أو األصل القومي أو اإلثني ،وكذلك النسب ،أو املعتقدات ،أو الجنس ،أو النوع االجتماعي ،أو الهوية
الجنسانية ،أو التوجه الجنس ي ،أو سمات أو أوضاع شخصية أخرى ،ويفتقر إلى مبرر موضوعي ومعقول3؛

2تعرف توصية السياسة العامة رقم  13الصادرة عن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب "معاداة الغجر" باعتبارها شكال
محددا من أشكال العنصرية ،وأيديولوجية قائمة على التفوق العنصري ،وشكال من أشكال التجريد من اإلنسانية ومن أشكال
العنصرية املؤسساتية التي يغذيها تمييز تاريخي .وتتجلى معاداة الغجر ،في جملة أمور ،من خالل العنف ،وخطاب الكراهية،
واالستغالل ،والوصم والتمييز في صورته األبشع.
3توصية السياسة العامة رقم  7ال تخص بصريح العبارة التمييز القائم على أساس النسب ،املعتقدات ،الجنس ،النوع االجتماعي،
الهوية الجنسانية والتوجه الجنس ي ،لكن قائمة األسباب التي تسردها غير شمولية ويجوز تطبيق أحكامها ،مع مراعاة ما يقتضيه
اختالف الحال ،على التمييز القائم على سمات أو أوضاع شخصية أخرى.
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ذ» .النوع االجتماعي«األدوار والسلوكيات واألنشطة والسمات املنشأة اجتماعيا والتي يعتبرها مجتمع معين
مناسبة للنساء والرجال4؛
ر» .الهوية الجنسانية« ،التجربة الحميمة والشخصية للنوع االجتماعي التي يخوضها الشخص في صميمه،
سواء كان ذلك يتوافق مع جنسه املحدد عند الوالدة أم ال ،بما في ذلك الوعي الشخص ي بالجسد(الذي قد
يتضمن ،إذا تمت املوافقة عليه بحرية ،تغيير املظهر أو الوظائف الجسدية عبر وسائل طبية أو جراحية
أو غيرها) باإلضافة إلى تعبيرات أخرى للنوع االجتماعي ،بما في ذلك عبر اللباس،والخطاب وطرق التصرف5؛
ز» .اإلبادة الجماعية«أي فعل من األفعال املنصوص عليها في املادة  6من نظام روما األساس ي للمحكمة
ُ
الجنائية الدولية يرتكب ب ِّنية التدمير ،الكلي أو الجزئي،لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية؛
س» .التمجيد « تعظيم شخص أو مدحه على أفعاله؛
ش» .الكراهية «شعور غامر والعقالني باالحتقار والعداء واملقت تجاه املجموعة املستهدفة6؛
كليا أو ً
ص» .إنكار الهولوكوست« (إنكار حدوث املحرقة)  :فعل إنكار أو التشكيكً ،
جزئيا ،في الحقائق
التاريخية لإلبادة الجماعية لليهود خالل الحرب العاملية الثانية أو اإلقرار بالشكوك فيها؛
ض» .رهاب املثلية الجنسية« أي تحيز أو كراهية أو خوف من املثلية الجنسية ،فيما يتعلق باألشخاص الذين
تم تحديدهم أو اعتبارهم كثنائيي امليل الجنس ي ،أو مثليين ،أو مثليات أو متحولين جنسيا؛
ط» .العداء«أي تعبير عن الكراهية يتجاوز مجرد حالة ذهنية7؛
ظ» .التحريض«أي تصريح بشأن مجموعات من األشخاص ينش ئ خطرا وشيكا بتعريض أشخاص ينتمون إلى
هذه املجموعات للتمييز أو العداء أو العنف؛
ع» .اإلسالموفوبيا« (رهاب اإلسالم) أي تحيز أو كراهية أو خوف يتعلق باإلسالم أو املسلمين؛
غ» .التهميش«فعل عزل مجموعة من األشخاص أو عدم إعطائها أي أهمية ،أو منحهم مثل هذا الشعور،
وبالتالي الحد من مشاركتهم في املجتمع؛
ف» .التثقيف اإلعالمي« املعرفة واملهارات والسلوكيات الالزمة الستخدام جميع أشكال وسائل اإلعالم ،وال
سيما فهم دورها ووظائفها في املجتمعات الديمقراطية ،والقدرة على التقييم النقدي للمحتوى اإلعالمي
واستخدام وسائل اإلعالم للتعبير واملشاركة في الديمقراطية؛
ق» .الصور النمطية السلبية« تطبيق تصور معمم لخصائص مفترضة على عضو أو أعضاء في مجموعة من
األشخاص ،وال سيما عند النظر إلى املجموعة بأكملها بشكل سلبي ،كيفما كانت السمات الفردية
ألعضائها؛
ك» .التطرف«العملية التي يتبنى من خالل شخص ِّقيما سياسية أو دينية أو اجتماعية متطرفة ال تتوافق مع
قيم املجتمع الديمقراطي؛

4املادة  3من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف تجاه املرأة والعنف املنزلي.
5مبادئ يوجياكارتا حول تطبيق التشريعات الدولية لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بامليول الجنسية والهوية الجنسانية ،ص.6 .
6املبدأ  1.12من مبادئ كامدن بشأن حرية التعبير واملساواة.
7تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ،أ7 ،357/67/سبتمبر/أيلول  ،2012الفقرة
.44
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ل» .العنصرية« االعتقاد بأن ً
سببا مثل "العرق" أو لون البشرة أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو األصل القومي
أو اإلثني يبرر ازدراء شخص أو مجموعة من األشخاص أو فكرة تفوق شخص أو مجموعة من
األشخاص8؛
م» .الروما« ،ال يقتصر هذا املصطلح على غجر الروما فقط ،بل يشمل أيضا السنتي وكاليس و األشكاليين
و"املصريين" وغجر املنوش واملجموعات السكانية ذات الصلة في أوروبا ،باإلضافة إلى ُ
الرحل9؛
ن» .الجنس«الحالة البيولوجية للشخص؛
ه » .امليل/التوجه الجنس ي« قدرة كل فرد على الشعور بانجذاب عاطفي ووجداني وجنس ي عميق تجاه أفراد
من الجنس اآلخر ،أو من نفس الجنس أو أكثر من جنس واحد ،وإقامة عالقات حميمة وجنسية مع هؤالء
األفراد10؛
و» .الوضع«الوضعية القانونية أو الواقعية لشخص ال يشمل فقط الحالة األسرية والوضعية املهنية ووضع
املهاجر ،ولكن ً
أيضا عوامل مثل الوالدة خارج إطار الزواج،واإلعاقة،والوضعية املالية،والوضع
الصحي،وأن يكون الشخص رهن االحتجاز،والعضوية في نقابة أو هيئة أخرى ،ومكان اإلقامة؛
ي» .الوصم« التصنيف السلبي ملجموعة من األشخاص؛
أأ » .كراهية مغايري الهوية الجنسانية « أي تحيز أو كراهية أو خوف من مغايرة الهوية الجنسانية ،فيما
يتعلق باألشخاص املتحولين جنسيا أو مغايري الهوية الجنسانية ،على أساس التعبير عن هويتهم
الجنسانية الحميمة؛
بب» .االبتذال« جعل الش يء يبدو عاديا ،ثانويا أو دون أهمية؛
تت» .التشهير«أي انتقاد مس يء لشخص أو عدد من األشخاص فيما يتعلق بانتمائه(م) إلى مجموعة معينة
من األشخاص؛
ثث» .العنف«استخدام القوة الجسدية أو السلطة ضد شخص آخر أو ضد مجموعة من األشخاص أو
مجتمع مما يؤدي أو من املحتمل أن يؤدي إلى اإلصابة بجروح ،أو الوفاة ،أو إلحاق أضرار نفسية ،أو
يتسبب في مشاكل تنموية أو نقائص11؛
جج» .املجموعات الهشة/الضعيفة«املجموعات املستهدفة بشكل خاص بخطاب الكراهية ،والتي تختلف
ً
وفقا للسياق الوطني،لكن من املحتمل أن تشمل طالبي اللجوء والالجئين ،وغيرهم من املهاجرين
والنازحين،ومجتمعات السود واليهود ،واملسلمين،والروما/الغجر ،وغيرهم من األقليات الدينية والتاريخية
واإلثنية واللغوية ومجتمع املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجنس ي ومغايري الهوية الجنسانية؛ ويشمل
هذا املصطلح على وجه الخصوص األطفال والشباب الذين ينتمون إلى هذه املجموعات؛
حح» .جرائم الحرب« أي من األفعال املدرجة في املادة  8من نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ،و
8توصية السياسة العامة رقم  .7على الرغم من أن املادة  1من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لم تدرج
الدين في تعريف التمييز العنصري ،فإن لجنة القضاء على التمييز العنصري أقرت ،على ضوء مبدأ التقاطع ،أن خطاب الكراهية »
يشمل الخطابات املوجهة ضد أشخاص ينتمون إلى مجموعات إثنية معينة تدين أو تمارس دينا مختلفا عن دينا ألغلبية ،مثل مظاهر
كراهية اإلسالم ،ومعاداة السامية وغيرها من مظاهر الكراهية املوجهة ضد مجموعات إثنية دينية ،وكذلك املظاهر املتطرفة للكراهية
مثل التحريض على اإلبادة الجماعية وعلى اإلرهاب« .التوصية العامة رقم  35بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية ،لجنة القضاء
على التمييز العنصري26 ،CERD/C/GC/35/سبتمبر/أيلول  ،2013الفقرة .6
9توصية السياسة العامة رقم .13
10مبادئ يوجياكارتا.
11تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ،أ7 ،357/67/سبتمبر/أيلول  ،2012الفقرة
.44
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خخ» .كره األجانب«أي تحيز أو كراهية أو خوف يتعلق بأشخاص من دول أو ثقافات أخرى.

تعريف خطاب الكراهية
 .8كما هو مبين أعاله ،يرد في الديباجة مفهوم خطاب الكراهية املعتمد ألغراضهذه التوصية .ويعكس هذا
املفهوم تنوع سياقات استخدام خطاب الكراهية وأهدافه والعواقب املترتبة عليه ،وهذا التنوع الذي
تستجيب له مجموعة كاملة من االستجابات املالئمة .و هذا يعني أنه يمكن للدول األعضاء تصميم هذه
االستجابات من خالل الجمع بين تدابيرقائمة وأخرى جديدة.
 .9ألغراض التوصية ،يشير خطاب الكراهية إلى استخدام شكل واحد أو أكثر من أشكال التعبير املحددة –
أي الدعوة أو الترويج أو التحريض على االزدراء أو الكراهية أو التشهير ضد شخص أو مجموعة من
األشخاص ،باإلضافة إلى املضايقة أو السب أو الصور النمطية السلبية أو الوصم أو التهديدات ضد ذلك
الشخص (هؤالء األشخاص) وأي تبرير لهذه األشكال التعبيرية املختلفة –على أساس قائمة غير شمولية
منالسمات أو األوضاع الشخصية تشمل "العرق" ،أو لون البشرة ،أو اللغة ،أو الدين أو املعتقدات ،أو
الجنسية ،أو األصل القومي أو اإلثني،باإلضافة إلى النسب،والسن ،واإلعاقة ،والجنس،والنوع االجتماعي،
والهوية الجنسانية والتوجه الجنس ي.
 .10يختلف مفهوم خطاب الكراهية الوارد في التوصية عن املفهوم الوارد في العديد من الوثائق األخرى من
حيث أنه ينطبق على:
 الدعوة و التحريض ،بأي شكل من األشكال ،على التحقير أو الكراهية أو التشهير ،وتشجيع مثل هذهاملظاهر ،باإلضافة إلى املضايقة و التحرش ،أو السب ،أو الصور النمطية السلبية ،أو وصمة العار
أو التهديدات؛
 االستخدامات التي ال تهدف فقط إلى التحريض على ارتكاب أعمال العنف أو التخويف أو العداء أوالتمييز بل وكذلك تلك التي يمكن أن ُيتوقع بشكل معقول أن يكون لها هذا التأثير ،و
 األسباب األخرى غير "العرق" ،أو لون البشرة ،أو اللغة ،أو الدين أو املعتقدات ،أو الجنسية ،أو األصلالقومي أو اإلثني باإلضافة إلى النسب.
ُ .11يفهم مصطلح "تعبير" في التوصية على أنه يشمل الخطابات واملنشورات في أي شكل من األشكال ،بما في
ذلك عبر وسائل اإلعالم اإللكترونية ،باإلضافة إلى نشرها وحفظها .ويمكن أن يتخذ خطاب الكراهية شكل
عبارات مكتوبة أو منطوقة أو أشكال أخرى مثل الصور أو اإلشارات أو الرموز أو الرسومات أو املوسيقى
أو عروض مسرحية أو مقاطع فيديو .كما يغطي تبني سلوك معين (إيماءات على سبيل املثال) إليصال
فكرة أو رسالة أو رأي.
 .12باإلضافة إلى ذلك ،قد تشمل أشكال التعبير التي تدخل في نطاق تطبيق التوصية اإلنكار أو التطبيع أو
التبرير والتمجيد العلني لجرائم اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب التي أكدتها
العدالة و امتداح مرتكبي هذه الجرائم .و تهدف ضرورة تأكيد وجود هذه الجرائم من قبل العدالة إلى
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تفادي استخدام اتهامات غامضة بشأن سلوك معين كأساس لتأكيد أن بعض الكالم يعادل خطاب
الكراهية .عالوة على ذلك ،فإن مدح مرتكبي هذه الجرائم يشكل خطابا يحض على الكراهية عندما يتعلق
األمر بهذه األفعال املحددة وليس عندما يعبر عن تقدير إيجابي ألي نشاط آخر يقوم به هؤالء األشخاص
ال تكون له أي عالقة بتلك األفعال.
 .13وباملوازاة ،تستبعد التوصية بصريح العبارة من تعريف خطاب الكراهية أي شكل من أشكال التعبير –
مثل الهجاء/السخرية أو التقارير اإلعالمية والتحليالت القائمة على حقائق موضوعية – الذي ،حتى
إن كان قد يؤدي إلى إهانة أو إيذاء أو إحزان اآلخرين ،يجب أن يحظى بالحماية وفقا الستنتاجات املحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان ،بموجب املادة  10من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .12ومع ذلك ،يجدر
التذكير أن املحكمة األوروبية اعترفت ً
أيضا أن شتم مجموعات معينة من السكان أو االستهزاء أو التشهير
ً
تحريضا على الكراهية عندما يتم استخدام أشكال التعبير هذه بطريقة غير مسؤولة (على
بهم يشكل
سبيل املثال ،من خالل إساءة املعاملة دون مبرر ،أو عبر الدعوة إلى التمييز ،أو استخدام مصطلحات
مؤذية أو مهينة ،أو فرض هذه األشكال التعبيرية على الجمهور بشكل ال يمكن تفاديه)13؛ وفي مثل هذه
الحاالت ،تقع أشكال التعبير هذه ً
أيضا ضمن نطاق التعريف الوارد في التوصية.
 .14باإلضافة إلى ذلك ،تقر التوصية بأن خطاب الكراهية في بعض الحاالت يتميز بالغرض املتوخى منه ،أو
الذي يمكن التوقع بشكل معقول أن يؤدي إليه ،واملتمثل في تحريض اآلخرين على ارتكاب أفعال العنف أو
التخويف أو العداء أو التمييز ضد أشخاص مستهدفين .ويفترض العنصر التحفيزي ،وهذا ما يتضح
بشكل جلي من التعريف أعاله ،سواء وجود نية واضحة الرتكاب أعمال العنف أو التخويف أو العداء أو
التمييز ،أو وجود خطر وشيك بحدوث مثل هذه األفعال نتيجة الستخدام الخطاب املعني.
 .15يمكن إثبات نية التحريض على ارتكاب مثل هذه األفعال بمجرد أن يدعو صاحب خطاب الكراهية
أشخاصا آخرين بشكل ال لبس فيه إلى القيام بذلك؛ وقد تكون النية مفترضة ً
أيضا بالنظر إلى فظاعة
املصطلحات املستخدمة وظروف أخرى ذات صلة ،مثل السلوك السابق لصاحب الخطاب .ومع ذلك ،ال
يكون دائما من السهل إثبات وجود هذه النية ،ال سيما عندما تتعلق التعليقات ً
رسميا بحقائق مفترضة أو
عندما يتم استخدام لغة مشفرة.
 .16وفي املقابل ،يتطلب تقييم خطر األفعال التي ُينظر فيها مراعاة الظروف الخاصة التي ُي َّ
عبر فيها بكالم يحض
على الكراهية .ويجب،على وجه الخصوص ،مراعاة ما يلي :أ) السياق الذي يحدث فيه الكراهية (وتحديدا
12انظر على سبيل املثال قضية "جيرسيلد ضد الدنمارك" ([)Jersild c. Danemarkالغرفة الكبرى] ،رقم 23 ،89/15890
سبتمبر/أيلول  ،1994وقضية "شورك وأوزدمير ضد تركيا" ([ )Sürek et Özdemir c. Turquieالغرفة الكبرى] ،عدد 8 ،94/23927
يوليو/تموز  ،1999وقضية"جينيوسكي ضدفرنسا" ( ،)Giniewski c. Franceرقم  31 ،00/64016يناير/كانون الثاني  ،2006وقضية
"ألفيس دا سيلفا ضد البرتغال"( ،)Alves da Silva c. Portugalرقم  20 ،07/41665أكتوبر/تشرين األول  ،2009وقضية فابر ضد
املجر ( ،)Fáber c. Hongrieرقم  24 ،06/40721يوليوز/تموز .2012
13انظر على سبيل املثال قضية "فيريه ضد بلجيكا" ( ،)Féret c. Belgiqueرقم  16 ،07/15615يوليوز/تموز  ،2007وقضية "فييدالند
وآخرين ضد السويد" ( ،)Vejdeland et autres c. Suèdeرقم  9 ،07/1813فبراير/شباط .2012
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معرفة ما إذا كانت هناك بالفعل توترات حادة داخل املجتمع حيث يتم التعبير عن خطاب الكراهية أم
ال)؛ ب) قدرة صاحب الخطاب على التأثير على اآلخرين (بحكم وضعه كزعيم سياس ي ،أو قائد ديني أو
محلي مثال)؛ ج) محتوى الخطاب و فظاظة املصطلحات املستخدمة (إذا كانتاملصطلحات استفزازية
ومباشرة ،أو إذا تم اللجوء إلى معلومات تضليلية أو صور نمطية سلبية والوصم أو كان الخطاب قادرا على
التحريض بأي طريقة أخرى على ارتكاب أعمال العنف أو التخويف أو العداء أو التمييز) ؛ د) سياق
الخطاب في حد ذاته (هل يتعلق األمر بحالة معزولة أو بعبارات يعاد تأكيدها عدة مرات ،وهل يمكن
اعتبارها كمقابل لكالم آخر أدلى به نفس الشخص أو آخرون ،ال سيما في سياق نقاش)؛ هـ) وسيلة
االتصال املستخدمة (إذا كانت تسمح للجمهور بالتعقيب الفوري ،مثال خالل حدث "مباشر") ،و) طبيعة
الجمهور (إذا كان لديه الوسائل وامليل أو االستعداد للمشاركة في أعمال العنف أو التخويف أو العداء أو
التمييز).
 .17تعكس الظروف املتنوعة ذات الصلة بالنسبة لهذا التقييم العديد من الجوانب في نص خطة عمل الرباط
التي تدعو إلى تجريم هذا النوع من التعبير ،14بينما تتجاوز نطاق التوصية املتعلقة بالقانون الجنائي ،في
الفقرة  18من توصية السياسة العامة رقم  ،7التي تقر بأن15نية التحريض على ارتكاب أعمال العنف أو
التخويف أو العداء أو التمييز ليست شرطا أساسيا في هذا الشكل الخطير بشكل خاص من أشكال خطاب
الكراهية.وعلى العكس من ذلك ،يعتبر التحريض ممكنا أيضا عندما يمكن التوقع بشكل معقول أن
ً
متوقعا بشكل معقول،
التعليقات املعنية ستؤدي إلى ارتكاب مثل هذه األفعال .وإذا كان هذا التأثير بالفعل
فإن استخدام خطاب الكراهية يعد فعال غير مسؤول.
 .18تتسق هذه املقاربة مع قرارات املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تؤكد توافق املادة  10من االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان مع فرض عقوبات جنائية بسبب تعليقات يدلي شخص كان عليه أن يعي أن
طبيعتها من املرجح أن تؤدي إلى تفاقم وضع متفجر بالفعل.16
ُ
 .19ومع ذلك ،فإن فرض قيود من غير العقوبات الجنائية ،عندما يكون من املتوقع بشكل معقول أن يؤدي
استخدام خاص لخطاب الكراهية إلى حث اآلخرين على ارتكاب أعمال العنف أو الترهيب أو العداء أو
ً
تناسبا للحاجة االجتماعية
التمييز ضد األشخاص املستهدفين ،قد يشكل في هذه الحالة استجابة أكثر
امللحة الناشئة عن هذا االستخدام.

14راجع الفقرة  59فيما يلي بخصوص محتوى خطة عمل الرباط.
"15يجب أن يجرم القانون السلوكيات التالية ،إذا كانت متعمدة( :أ) التحريض العلني على العنف أو الكراهية أو التمييز( ،ب) السب
أو التشهير علنا أو (ج) التهديدات املوجهة ضد شخص أو مجموعة من األشخاص بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية
أو األصل القومي أو العرقي".
16راجع على سبيل املثال قضية "زانا ضد تركيا" ([ )Zana c. Turquieالغرفة الكبرى] ،عدد  25 ،91/18954نوفمبر/تشرين الثاني
 ،1997وقضية "شورك وأوزدمير ضد تركيا" (( )Sürek et Özdemir c. Turquieرقم [ )1الغرفة الكبرى] ،عدد 8 ،95/26682
يوليو/تموز .1999
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 .20ال يقتصر تعريف خطاب الكراهية على التعبير العلني عن هذا الكالم .ومع ذلك ،فإن تصنيف خطاب
الكراهية في هذا السياق له صلة خاصة بأشكال معينة من التعبير ،مثل اإلنكار أو التطبيع أو التبرير
والتمجيد لجرائم اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب .وقد يكتس ي أهمية أي ً
ضا
لتحديد ما إذا كان من املمكن التوقع بشكل معقول أن يؤدي االستخدام الخاص لخطاب الكراهية إلى حث
اآلخرين على ارتكاب أعمال العنف أو التخويف أو العداء أو التمييز ضد األشخاص املستهدفين .عالوة على
ذلك ،تعد الطبيعة العلنية معيارا أساسيا في التوصيات التي تهدف إلى فرض عقوبات جنائية على
استخدامات معينة لخطاب الكراهية ألنها تحد من نطاق القيود املفروضة على الحق في حرية التعبير .و
يجب أن يعتبر بمثابة كالم يعبر عنه علنا كل كالم ُيدلى به في مكان يمكن للجمهور الواسع الوصول إليه أو
عبر وسيلة اتصال إلكترونية متاحة لعامة الجمهور.
.21

وخالصة القول ،يتعلق خطاب الكراهية بأشكال مختلفة من التعبير املوجهة ضد شخص أو مجموعة من
األشخاص بسبب خصائصه(م)أو وضعيته(م) الشخصية ،وال تشمل التدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدي
لهذا النوع من الخطاب فرض عقوبات جنائية بالضرورة .وفي املقابل ،عندما يتخذ خطاب الكراهية شكل
سلوك يشكل في حد ذاته جريمة جنائية – مثل سلوك اإلساءة أو التحرش/املضايقة أو السب ،يمكن
تصنيفه أيضا كجريمة الكراهية.17

ت .السياق
.22

ُ
اعتمدت التوصية في وقت ازداد فيه قلق الدول األعضاء ومجلس أوروبا واملنظمات األخرى بشأن استخدام
خطاب الكراهية في املجتمعات األوروبية املتعددة وكذلك بشأن الدور الذي يلعبه هذا الخطاب في إلحاق
الضرر باحترام الذات لدى أعضاء املجموعات الضعيفة/الهشة ،وتدمير التماسك والتحريض على ارتكاب
أعمال العنف أو التخويف أو العداء أو التمييز .كما ساهمت في تأجيج هذا الهاجس الحوادث العديدة
املرتبطة بهجوم أو اعتداء عنيف حقيقي ضد أشخاص ،ومؤسسات وأماكن تذكارية وممتلكات ،بدافع
العداء القائم على سبب واحد أو أكثر من األسباب املذكورة أعاله .لذلك ،يجب الرد بسرعة ملواجهة خطاب
الكراهية ،مع االستفادة من مجموعة واسعة من التدابير املقترحة في التوصية ،من أجل منع تطور املواقف
السلبية ،خاصة تجاه مجموعات األقليات ،والتي تضعف احترام الذات لدى هذه املجموعات و تقوض
اندماجها في املجتمع.
اإلحصائيات

.23

ال يزال النطاق الحقيقي الستخدام خطاب الكراهية غير مؤكد ،حتى إذا بدا أن هذا النوع من الخطاب
ً
أصبح أكثر شيوعا كما لوحظ في التوصية .و يعزى عدم اليقين إلى عدم وجود بيانات شاملة وقابلة
للمقارنة بشأن الشكاوى املتعلقة بخطاب الكراهية ،وهذا الوضع ناجم إما عن عدم تسجيل هذه
الشكاوى أو عن استخدام الدول األعضاء ملعايير مختلفة إلثبات هذا الفعل .عالوة على ذلك ،من الواضح

17جرائم الكراهية هي أعمال إجرامية بدافع التحيز واألحكام املسبقة ضد مجموعة معينة من األشخاص
()http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime
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أن املستهدفين بخطاب الكراهية ال يبلغون دائما عن مثل هذه األفعال ألنهم ً
غالبا ما ال يثقون في نظام
العدالة أو يتخوفون من أي تدابير انتقامية .فضال عن ذلك ،ال يبدو أنه تم التحقيق في جميع الشكاوى
الواردة في هذا املجال ،باإلضافة إلى غياب املراقبة املنهجية ملختلف الفضاءات التي يمكن أن يدلى فيها بهذا
النوع من الخطاب .ومع ذلك ،ال جدال في أن تعميم أشكال التواصل اإللكترونية يزيد من بروز استخدام
خطاب الكراهية ،بل ويعزز ً
أيضا من انتشاره السريع .و ُيعد استخدام خطاب الكراهية خاصية مميزة
للعديد من السياقات الوطنية ،كما الحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب في إطار دورتيها
الرابعة والخامسة للرصد.
خالصات الرصد القطري للجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب
 .24وهكذا ،خالل هاتين الدورتين للرصد القطري ،الحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب
حاالت لنشر صريح ملحتوى عنصري واضح في بعض وسائل اإلعالم ،وللثناء على النازية وإنكار
الهولوكوست/املحرقة ،والستخدام مصطلحات مهينة و صور نمطية تتعلق بأقليات معينة وإبداء تعليقات
ازدرائية حول أفراد هذه األقليات في الشارع واملدرسة واملتاجر ،باإلضافة إلى تسجيل دعوات حقيقية إلى
العنف ضد هؤالء األشخاص وبعض الحمالت املناهضة الستخدام لغات األقليات .وعلى الرغم من أن
حاالت ألحزاب سياسية أو جماعات ومنظمات أخرى تروج وتنشر أفكار عنصرية و معادية لألجانب
ومناصرة للنازية الجديدة قد لوحظت بشكل أكيد ،فإن استخدام خطاب الكراهية ال يقتصر على
أيضا بقية السكان .و هكذا و ً
الجماعات املتطرفة بل يخص ً
وفقا للمالحظات ،فإن استخدام عبارات
وقحة من قبل العديد من النواب وممثلي الدولة من شأنه أن يساهم في خطاب عام صادم ومتعصب
بشكل متزايد .وقد زاد بعض كبار املسؤولين السياسيين من تفاقم هذا الخطاب باستخدام كالم يحض
على الكراهية في تصريحاتهم دون أن يمنعهم أي أحد من ذلك .ومن ناحية أخرى ،تمت معاينة محاوالت
لشخصيات عامة لتبرير وجود التحيز والتعصب تجاه مجموعات معينة ،مما يؤدي إلى إدامة وتزايد العداء
ضدهم.
 .25ومع ذلك،ال تكون جميع مظاهر خطاب الكراهية صريحة بهذا الشكل؛ وبالفعل ،تستخدم بعض
املنشورات لغة "مشفرة" لنشر أحكام مسبقة ونشر الكراهية .وهكذا ،يشار إلى الخمول والعيش على
املساعدات عندما يتعلق األمر بأعضاء في أقلية معينة ،بينما يوصف أعضاء في مجموعة من مناصري
النازية الجديدة بأنهم "مواطنون صالحون" عندما يتظاهر و نضد هذه األقلية .باإلضافة إلى ذلك ،لوحظ
أن التقارير اإلعالمية التي تميل إلى اإلثارة أو التحيز بشأن أحداث معينة يمكن أن تعزز استخدام معلومات
مضللة و أن تثير الخوف ،مما يخلق أحكاما مسبقة تجاه أعضاء األقليات الذين قد يكون من املحتمل أنهم
شاركوا في تلك األحداث.
 .26لوحظ أيضا أن استخدام خطاب الكراهية يشكل سمة خاصة ألشكال معينة من التواصل اإللكتروني،
حيث جعلت بعض املنتديات ،والشبكات االجتماعية وصفحات الويب من خطاب الكراهية هدفها
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الرئيس ي ،بينما تخوض مواقع إلكترونية أخرى في هذا النوع من الخطابات حتى عندما تستضيفها حكومات
محلية.18
ً
 .27تم تسجيل العديد من األمثلة على التقاعس تجاه خطاب الكراهية ،أحيانا بسبب النطاق املحدود للقانون
الوطني ،ولكن أيضا بسبب التفسير الضيق لهذا القانون ،واإلحجام عن التصرف في غياب شكوى صريحة
وعدم إجراء تحقيق معمق و وجود قرار سريع بعدم مقاضاة الفاعلين املزعومين.
و عندما تكون هناك متابعة قضائية بالفعل ،فإن العقوبات املفروضة غالبا ما ال يكون لها تأثير رادع كاف
ملنع إمكانية العود أو التقليد .باإلضافة إلى ذلك ،لم تثبت آليات التنظيم الذاتي دائما فعاليتها.
 .28عالوة على ذلك ،يترتب على استخدام خطاب الكراهية وغياب التفاعل مع هذه الظاهرة تداعيات سلبية
ً
ليس فقط على األشخاص املستهدفين بهذا الخطاب ،ولكن أيضا على املجتمع ككل.
 .29كما كشف ذلك الرصد القطري للجنة األوروبية لحقوق اإلنسان ،فإن استخدام خطاب الكراهية ال
يسبب للضحايا معاناة و ضررا معنويا و يمس بكرامتهم وشعورهم باالنتماء فحسب ،بل إنه يساهم أيضا
في تعريضهم ملختلف أشكال التمييز وأعمال املضايقة والتحرش ،ومختلف أشكال التهديد والعنف بسبب
الكراهية والعداء واالستياء تجاههم ،هذه املشاعر التي قد يولدها هذا النوع من الخطاب أو يعززها.
ويمكن لهذه املواقف والسلوكيات أن تثير الشعور بالخوف وانعدام األمن و التخويف .وفي نهاية املطاف،
يمكن أن يؤدي استخدام خطاب الكراهية باألشخاص املستهدفين إلى االنعزال عن املجتمع الذي يعيشون
فيه ،أو حتى إلى التنصل من قيمه .وساور اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب القلق بشكل
خاص بشأن تداعيات خطاب الكراهية على التالميذ ،الذين قد يتعرضون لخطر مغادرة صفوف املدرسة
في بشكل مبكر ،مما سيصعب عليهم فيما بعد االندماج في سوق العمل ومن ثم سيعزز قطيعتهم مع
املجتمع.
 .30باإلضافة إلى ذلك،يضر استخدام خطاب الكراهية ببقية املجتمع ،ألنه ال ينطوي على عواقب سلبية على
طبيعة الخطاب العام فقط ،بل واألهم من ذلك فهو يعزز مناخ العداء والتعصب ،وكذلك االستعداد
لقبول أو تبرير التمييز والعنف.فهذه الظاهرة بطبيعتها مثيرة لالنقسام ،وتضر باالحترام املتبادل وتهدد
التعايش السلمي .و في األخير ،فإن التعددية ،باعتبارها شرطا أساسيا في مجتمع ديمقراطي ،تصبح معرضة
للخطر نتيجة لذلك.
 .31الحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أثناء الرصد القطري أن املهاجرين واليهود
واملسلمين والغجر يتأثرون بشكل خاص بخطاب الكراهية ،لكنهم ليسوا املستهدفين الوحيدين .باإلضافة
إلى ذلك ،سجلت اللجنة حاالت كان فيها خطاب الكراهية موجها ضد أشخاص بسبب جنسهم أو هويتهم
الجنسانية أو توجههم الجنس ي .عالوة على ذلك ،تتعرض النساء لشكل أخطر من أشكال خطاب الكراهية
18راجع على سبيل املثالC. Bakalis, Cyberhate: An issue of continued concern for the Council of Europe’s Anti-Racism ( ،
 )Commissionالكراهية على اإلنترنت :قضية تثير قلقا مستمرا للجنة األوروبية ملناهضة العنصرية و التعصب (متاح باللغة
اإلنجليزية) ،مجلس أوروبا.2015 ،
24

بمعنى أن هذا الخطاب قد َّ
يوجه ضدهن ليس فقط بسبب "عرقهن" أو دينهن أو غيرها من السمات أو
األوضاع الشخصية ،بل وكذلك بسبب جنسهن و/أو هويتهن الجنسانية.
دروس مستخلصة من املاض ي
 .32استخدام خطاب الكراهية ليس مشكلة حديثة العهد .فقد ساهم في جرائم اإلبادة الجماعية ،والجرائم
ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي طبعت التاريخ األوروبي الحديث .وتحذر أحداث املاض ي بجدية من
املخاطر التي يمكن أن تنشأ عندما يترك املجال مفتوحا للتزمت والتعصب والكراهية والتحيز .فإذا كانت
هذه األحداث موضوع احتفاالت مختلفة إلحياء الذكرى ،على غرار اليوم الدولي املكرس لذكرى ضحايا
محرقة اليهود الذي أعلنته الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرارها رقم  7/60املؤرخ في 1
نوفمبر/تشرين الثاني  ،2005فإنها تعد أيضا مصدر االستخالص الدروس في الوقت الحاضر؛ لذلك،
تهدف هذه االحتفاالت إلى تجاوز إحياء الذكرى من أجل االستفادة من هذه الدروس .عالوة على ذلك،
أسوة بالقرار رقم  ،7/60تقر التوصية بأن الخطر ال يكمن في هذا الشكل أو ذاك من أشكال التعصب
ولكن في جميع األشكال التي تشكك في حقيقة أن لكل واحد منا ،دون أي تمييز ،الحق في التمتع بحقوق
اإلنسان والحريات األساسية.
معاهدات األمم املتحدة
 .33بينما يدعو واجب الذكرى هذا إلى اعتماد تدابير ملكافحة خطاب الكراهية ،ترد متطلبات أكثر دقة في املادة
 )2( 20من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (»تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية
القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف «)  ،وكذلك في املادة 4
من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييزالعنصري (» إن الدول األطراف ] [...تتعهد ]:[...
أ) اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ،وكل تحريض علي التمييز
العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أي جماعة من
لون أو أصل إثني آخر ،وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية ،بما في ذلك تمويلها ،جريمة يعاقب عليها
القانون،؛ ب) إعالن عدم شرعية املنظمات ،وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة وسائر النشاطات
الدعائية ،التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه ،وحظر هذه املنظمات والنشاطات
واعتبار االشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون؛ ج) عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات
العامة ،القومية أو املحلية ،بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه«).
 .34وفي املالحظات الختامية للدول األطراف بشأن التقارير الدورية املقدمة من قبل بعضها بموجب املعاهدات
املعنية ،نددت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري بغيا بإعمال هذه
املتطلبات أو بتنفيذها غير الفعال.
 .35ومع ذلك ،إذا كان إلزاميا حظر أشكال التعبير املحددة املشار إليها في املادة  20من العهد الدولي الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية بموجب قانون ،فقد أكدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أن هذا الحظر
ً
يجب أن يظل متوافقا مع القيود املفروضة على حرية التعبير التي تجيزها املادة ) (3( 19التعليق العام رقم
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" 34املادة  :19حرية الرأي وحرية التعبير" ،مركز الحقوق املدنية والسياسية 12 ،CCPR/C/GC/34
سبتمبر/أيلول  ،2011الفقرات .)52-50
 .36وباملوازاة ،فإن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،إذ ترى أنه "وكشرط أدنى ،ودون املساس بأية تدابير
أخرى ،يعتبر سن تشريعات شاملة ضد التمييز العنصري (بما في ذلك القانون املدني واإلداري وكذا
ً
الجنائي) أمرا ال غنى عنه ملكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية مكافحة فعالة " ،أكدت أنه "
ينبغي النظر إلى العالقة بين حظر خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وازدهار حرية التعبير على
َ
أنها عالقة تكامل ،ال عالقة ت َنافي ذات محصلة صفرية يستلزم إعطاء األولوية ألحد الطرفين االنتقاص من
ً
ً
الطرف اآلخر .وينبغي أن تتجلى الحقوق في املساواة وعدم التعرض للتمييز وحرية التعبير ،تجليا كامال ،في
ً
القوانين والسياسات واملمارسات بوصفها حقوقا لإلنسان يدعم بعضها بعضا" (التوصية العامة رقم
"،35مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية26 ،CERD/C/GC/35 ،سبتمبر/أيلول ،2013
ً
الفقرتان  9و .)45وهذا يعكس الرأي الذي أعربت عنه اللجنة سابقا بأن " حظر نشر جميع األفكار القائمة
على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إنما ينسجم مع الحق في حرية الرأي والتعبير" وأن ممارسة
"املواطن لهذا الحق تتضمن واجبات ومسؤوليات خاصة ،محددة في الفقرة  2من املادة  29من اإلعالن
العالمي املذكور ،يحظى بينها االلتزام بعدم نشر األفكار العنصرية بأهمية خاصة" (التوصية العامة
الخامسة عشرة بشأن املادة  4من االتفاقية ،الفقرة .)4
 .37أعلنت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،في اجتهاداتها ،أن اإلدانة الصادرة للطعن في
االستنتاجات والحكم الصادر عن املحكمة العسكرية الدولية في نورنبيرغ متفقة مع مبدأ حرية التعبير،
مع مراعاة أن التصريحات املعنية ،املوضوعة في سياقها الكامل ،كانت ذات طبيعة من شأنها أن تثير أو
19
مدرس من العمل ،بسبب تصريحات تشوه
تؤجج مشاعر معادية للسامية  .كما اعتبرت اللجنة أن طرد ِّ
دين ومعتقدات اليهود وتدعو املسيحيين إلى إبداء احتقارهم تجاه األشخاص الذين يعتنقون الديانة
اليهودية ومن أصل يهودي ،يمكن اعتباره بمثابة تقييد ضروري لحرية التعبير بغرض حماية الحق في
االستفادة من نظام تربوي في منأى عن التحيز والتحامل والتعصب ،20من بين أمور أخرى.وفي
املقابل،قضت اللجنة بعدم قبول استئناف ضد الغياب املفترض لتدابير فعالة للرد على خطاب الكراهية
ضد املسلمين ،حيث لم يثبت الشخص املعني أن الخطاب املذكور كان له أثار ملموسة عليه أو أن اآلثار
امللموسة لهذا الخطاب كانت وشيكة .وبالتالي ،ال يمكن اعتباره ضحية انتهاك بموجب املادة  )2( 20من
العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية.21
19فوريسون ضد فرنسا ( ،)Faurisson c. Franceالبالغ رقم  ،1993/550آراء صادرة بتاريخ  8نوفمبر/تشرين الثاني .1996وباإلشارة
إلى هذه القضية ،الحظت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان مع ذلك أن "القوانين التي تجرم التعبير عن اآلراء املتعلقة بحقائق
تاريخية تتعارض مع االلتزامات التي يفرضها العهد على الدول األطراف فيما يتعلق باحترام حرية الرأي وحرية التعبير ( .)...وال يسمح
العهد بالحظر العام على التعبير عن رأي خاطئ أو تفسير خاطئ ألحداث املاض ي .وال ينبغي أبدا فرض قيود على حرية الرأي ،وفيما
يتعلق بحرية التعبير ،يجب أال تتجاوز القيود ما هو مسموح به في الفقرة  3أو ما تفرضه املادة  -".20مع القيود املفروضة على حرية
التعبير التي تسمح بها املادة ( )3( 19التعليق العام رقم  – 34املادة  :19حرية الرأي والتعبير ،الفقرة .)49
20روس ضد كندا ( ،)Ross c. Canadaالبالغ رقم  ،1997/736آراء صادرة بتاريخ  18أكتوبر/تشرين األول .2000
21أ.و.ب .ضد الدنمارك ( ،)A. W. P. c. Danemarkالبالغ رقم  ،2009/1879القرار الصادر في  1نوفمبر/تشرين الثاني  .2013اعتبرت
اللجنة أيضا أن الوقائع املتعلقة بانتهاك مزعوم للمادة  )2( 20في قضية فاسيالري ضد اليونان ( )Vassilari c. Grèceلم يتم إثباتها
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 .38خلصت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن عدم ضمان استفادة تصريحات تم اإلدالء بها في إطار
خطاب عام ينشر أفكار التفوق العنصري أو الكراهية ويحرض على األقل التمييز العنصري ،من الحماية
التي يمنحها شرط االستثناء فيما يتعلق بحرية التعبير،يشكل انتهاكا للمادة  4من االتفاقية الدولية للقضاء
على جميع أشكال التمييز العنصري .22وخلصت اللجنة ً
أيضا إلى وجود انتهاك للمادة  4في قضية لم تتمثل
فيها الدولة لاللتزام بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كان بعض الكالم املدلى به أثناء برنامج إذاعي – والتي يمكن
فهمها على أنها تعميم سلبي يؤثر على مجموعة كاملة من األشخاص بناء فقط على أصلهم العرقي أو
القومي ،دون أي عالقة بوجهات نظرهم أو آرائهم أو بأفعال محددة تتعلق بمسألة تشويه األعضاء
التناسلية لإلناث – يمثل عمال من أعمال التمييز العنصري .23عالوة على ذلك ،في قضية تتعلق بتصريحات
تصف الخصائص السلبية املعممة للجالية التركية في أملانيا وتدعو إلى رفض ولوج هذه الفئة من الساكنة
إلى الحماية االجتماعية ،وإلى حظر الهجرة بشكل عام ،فإن اللجنة ،معتبرة أن هذا الكالم يحمل أفكار
التفوق العرقي ويتضمن عناصر للتحريض على التمييز العنصري ،ارتأت أن عدم إجراء تحقيق فعال في
َّ
هذا الشأن شكل انتهاكا للمادة .244
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
 .39تضمن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حرية التعبير بموجب املادة  10وتحظر جميع أشكال التمييز
ً
–في ارتباطها بحقوق وحريات أخرى تحميها املادة  ،14وبشكل أعم وفقا للمادة األولى من البروتوكول رقم
 – 12لكنها ال تحتوي على أي حكم محدد بشأن استخدام خطاب الكراهية .ومع ذلك ،كان على املحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان (واملفوضية األوروبية السابقة لحقوق اإلنسان) النظر في هذا االستخدام عند
البت في الطعون املقدمة ذات الصلة بفرض عقوبات جنائية وقيود أخرى على بعض التصريحات .وعند
القيام بذلك ،خلصت املحكمة أحيانا أن التعليقات املعنية لم تكن مشمولة بتاتا بالحماية التي يوفرها
الحق في حرية التعبير بموجب املادة ً 10
(بناء على الحظر املشار إليه في املادة  17فيما يتعلق باألعمال
واألنشطة الهادفة إلى هدم الحقوق أو الحريات املعترف بها في االتفاقية األوروبية) ،وأحيانا أخرى ،سعت
إلى تحديد ما إذا كانت التدابير املعنية تشكل تقييد املمارسة هذه الحرية يمكن اعتبار أنه يتوخى تحقيق
هدف مشروع ،مثل حماية حقوق اآلخرين ،وأنه ضروري في مجتمع ديمقراطي.

بشكل كاف ،البالغ رقم  ،2007/1570الرأي الصادر في  19مارس/آذار 2009؛ ومع ذلك ،أبدى عبد الفتاح عمر وأحمد أمين فتح هللا
و بوزيد األزهري رأيا مخالفا في هذا الصدد.
22الجالية اليهودية في أوسلو وآخرون ضد النرويج ،البالغ رقم  ،2003/30رأي صادر في  15أغسطس/آب .2005
23آدن ضد الدانمرك ( ،)Adan c. Danemarkالبالغ رقم  ،2008/43الرأي الصادر في  13أغسطس/آب  .2010وتبين أنه في قضية
مماثلة جلي ضد الدنمارك ( ،)Gelle c. Danemarkقضت اللجنة أنعدم إجراء التحقيق يتعارض مع املادة  ،4البالغ رقم ،2004/34
الرأي الصادر في  6مارس/آذار .2006
24االتحاد التركي في برلين-براندبورغ ( )TBBضد أملانيا ( ،)Union turque de Berlin-Brandebourgالبالغ رقم  ،2010/48الرأي
الصادر في  26فبراير/شباط .2013
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 .40جرى تطبيق املقاربة األولى في قضايا مرتبطة بهجمات عنيفة استهدفت مجموعة عرقية أو دينية معينة،25
وبتصريحات معادية للسامية ،26وبنشر تصريحات تمييزية ذات طابع عنصري27وبإنكار املحرقة .28و
اتبعت املقاربة الثانية في قضية مرتبطة بتعليقات افترض أنها تثير أو تبرر العنف أو الكراهية أو التعصب،
حيث أخذت املحكمة األوروبية بعين االعتبار بشكل خاص عوامل معينة مثل السياق السياس ي أو
االجتماعي املتوتر ،أو الدعوة املباشرة أو غير املباشرة للعنف أو لتبرير العنف أو الكراهية أو التعصب (ال
سيما في حال تصريح عام ضد جماعات عرقية أو دينية أو غيرها ،سواء كمجموعات أو عند تقديمها
بصورة سلبية) ،والطريقة التي صدرت بها هذه التصريحات وقدرتها – املباشرة أو غير املباشرة – على
التسبب في عواقب ضارة .في كل هذه القضايا ،حرصت املحكمة على مراعاة التفاعل بين العوامل املختلفة
بدال من كل عامل من هذه العوامل على حدة .إن الطابع غير املتناسب للتدابير املتخذة في أعقاب
التصريحات املعنية وتوافر أو غياب سبل انتصاف مدنية أو غيرها ُيحتمل اللجوء إليها في هذا الشأن،
يشكالن اعتباران أساسيان آخران استندت إليهما املحكمة إلصدار قراراتها.29
25انظر ،على سبيل املثال ،قضية"بافيل إيفانوف ضد روسيا (( )Pavel Ivanov c. Russieقرار اللجنة) ،رقم 20 ،04/35222
فبراير/شباط  ،2007وقضية "نوروود ضداململكة املتحدة (( )Norwood c. Royaume-Uniقرار اللجنة) ،رقم 16 ،03/23131
نوفمبر/تشرين الثاني .2004
26انظر ،على سبيل املثال ،قضية "و.ب .ضد بولندا" (( )W P c. Pologneقرار اللجنة) ،رقم  2 ،98/42264سبتمبر/أيلول ،2004
وقضية "مباال مباال ضد فرنسا" (( )M’Bala M’Bala c. Franceقرار اللجنة) ،رقم  20 ،13/25239أكتوبر/تشرين األول .2015
27انظر ،على سبيل املثال ،قضية "غليمرفين و هاغنبيك ضد هولندا" (( )Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-Basقرار اللجنة)،
رقم  11 ،78/8438أكتوبر/تشرين األول  .1979انظر ً
أيضا قضية "جيرسيلد ضد الدانمرك" ([ )Jersild c. Danemarkالغرفة الكبرى]،
رقم  23 ،89/15890سبتمبر/أيلول  ،1994الفقرة .35
28انظر ،على سبيل املثال ،قضية هونسيك ضد النمسا (( )Honsik C. Autricheقرار اللجنة) ،رقم 18 ،94/25062أكتوبر/تشرين
األول 1995؛ وقضية "ماريه ضد فرنسا (( )Marais c. Franceقرار اللجنة) ،رقم  24 ،96/31159يونيو/حزيران 1996؛ وقضية
"لوهيدو وإيسورني ضد فرنسا" ([)Lehideux et Isorni c. Franceالغرفة الكبرى] ،رقم  23 ، 94/24662سبتمبر/أيلول  ،1998الفقرة
47؛ وقضية "غارودي ضد فرنسا" (( )Garaudy c. Franceقرار اللجنة) ،رقم  24 ، 01/65831يونيو/حزيران 2003؛ وقضية "ويتزش
ضد أملانيا" ( ،)Witzsch c. Allemagneرقم  13 ،03/7485ديسمبر/كانون األول  ،2005وقضية"مباال مباال ضد فرنسا" ( M’Bala
( )M’Bala c. Franceقرار اللجنة)  ،رقم  20 ،13/25239أكتوبر .2015
انظر الحكم الصادر في قضية "برينجك ضد سويسرا" ([ )Perinçek c. Suisseالغرفة الكبرى] ،رقم  27510/08الصادر في 15
أكتوبر/تشرين األول  ،2015حيث رأت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أنه ال يوجد التزام دولي بحظر إنكار اإلبادة الجماعية في حد
ذاتها وأن إدانة جنائية بسبب هذا اإلنكار لم تكن مبررة في غياب دعوة إلى الكراهية أو التعصب ،أو سياق من التوترات املتزايدة أو
ظروف تاريخية خاصة أو حتى تأثير كبير على كرامة املجتمع املعني (الفقرة .)280
29انظر القضايا املذكورة في الحاشيات  13-11وكذلك قضية "هنيك ضد أملانيا" (( )Hennicke c. Allemagneقرار اللجنة)  ،رقم
 21 ،9/34889مايو/أيار 1997؛ وقضية "إينكال ضد تركيا" ([)Incal c. Turquieالغرفة الكبرى] ،رقم  9 ،93/22678يونيو/حزيران
1998؛ وقضية "لوهيدو و إيسورني ضد فرنسا" ([ )Lehideux et Isorni c. Franceالغرفة الكبرى] ،رقم 23 ، 94/24662
سبتمبر/أيلول 1998؛ وقضية"ويتشز ضدأملانيا" (( )Witzsch c. Allemagneقرار اللجنة)  ،رقم  20 ،98/41448أبريل/نيسان 1999؛
وقضية "كاراتاس ضد تركيا" ([)Karataş c. Turquieالغرفة الكبرى] ،رقم  8 ،94/23168يوليو/تموز 1999؛ أردوغدو وإينجي ج .تركيا
([)Erdoğdu et İnce c. Turquieالغرفة الكبرى] ،رقم  8 ، 94/25067يوليو/تموز 1999؛ وقضية "أوزغور غوندم ضد تركيا" (Özgür
 ،)Gündem c. Turquieرقم  16 ، 93/23144مارس/أذار 2000؛ وقضية "سينر ضد تركيا" ( ،)Şener c. Turquieرقم ،95/26680
 18يوليو/تموز  ،2000لوبين ضد فرنسا (( )Le Pen c. Franceقرار اللجنة) ،رقم  10 ،00/55173مايو/أيار 2001؛ وقضية "عثماني
ضد جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" (»  ،)Osmani c. « l’ex-République yougoslave de Macédoineرقم ،99/50841
 11أكتوبر/تشرين األول 2001؛ وقضية "غندوز ضد تركيا" (( )Gunduz c. Turquieقرار اللجنة) ،رقم  13 ،97/59745نوفمبر/تشرين
الثاني 2003؛ وقضية "غندوز ضد تركيا" ( ،)Gunduz c. Turquieعدد  4 ،97/35071ديسمبر/كانون األول 2003؛ وقضية "سوروت
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 .41عالوة على ذلك ،أقرت املحكمة األوروبية بأن الدول األعضاء يقع عليها التزام إيجابي بحماية األشخاص
املستهدفين بخطاب الكراهية من أي عنف أو انتهاك آخر لحقوقهم من قبل أشخاص يحرضون على
الكراهية من خالل هذا النوع من الخطاب .30باإلضافة إلى ذلك ،قد يكون سلوك تمييزي بمثابة انتهاك
لحظر أي معاملة ال إنسانية أو مهينة املشار إليه في املادة ،3ويمكن اعتبار التقاعس (ال سيما عدم تطبيق
األحكام الجنائية) في مواجهة املساس بالحقوق والحريات املحمية بموجب االتفاقية األوروبية بمثابة هذا
السلوك .31واألكثر من ذلك ،أقرت املحكمة األوروبية ً
أيضا أن عدم توفير سبل لجبر الضرر في حال
استخدام ألفاظ جارحة،خاصة في شكل صور نمطية سلبية ،تجاه مجموعة معينة من األشخاص ،يشكل
انتهاكا لاللتزام اإليجابي بالحرص على ضمان االحترام الفعلي للحياة الخاصة لعضو في هذه املجموعة،
حيث اعتبرت التعليقات املعنية بمثابة مساس بهويته.32

ضد فرنسا" (( )Seurot c. Franceقرار اللجنة) ،رقم  18 ،00/57383مايو/أيار 2004؛ وقضية "ماراشلي ضد تركيا" ( Maraşli c.
 ،)Turquieرقم  9 ،98/40077نوفمبر/تشرين الثاني  ،2004وقضية "ديلي ضد تركيا ( ،)Dıcle c. Turquieرقم 10 ، 97/34685
نوفمبر/تشرين الثاني 2004؛ وقضية "غوموس وآخرون ضد تركيا" ( ،)Gumus et autres c. Turquieرقم  15 ،98/40303مارس/آذار
2005؛ وقضية "أليناك ضد تركيا" ( ،)Alinak c. Turquieرقم  29 ،98/40287مارس/أذار 2005؛ وقضية " إي .أ .ضد تركيا" ( İ A c.
 ،)Turquieرقم  13 ،98/42571سبتمبر/أيار 2005؛ وقضية "هان ضد تركيا" ( ،)Han c. Turquieرقم  13 ،99/50997سبتمبر/أيلول
2005؛ وقضية "كوش و طامباش ضد تركيا" ( ،)Koç et Tambaş c. Turquieرقم  21 ،99/50934مارس/أذار 2006؛ وقضية "أيدين
تاتالف ضد تركيا" ( ،)Aydin Tatlav c. Turquieرقم  2 ،99/50692مايو/أيار 2006؛ وقضية "إربكان ضد تركيا" ( Erbakan c.
 ،)Turquieرقم  6 ،00/59405يوليو/تموز 2006؛ وقضية "غوزيل ضد تركيا" (( )Güzel c. Turquieرقم  ،)2رقم 27 ،01/65849
يوليو/تموز 2006؛ وقضية "دوزغورين ضد تركيا" ( ،)Düzgören c. Turquieرقم  9 ،00/56827نوفمبر/تشرين الثاني 2006؛ وقضية
"يارار ضد تركيا" ( ،)Yarar c. Turquieرقم  19 ،00/57258ديسمبر/كانون األول 2006؛ وقضية "أوستون ضد تركيا" ( Üstün c.
 ،)Turquieرقم  10 ،02/37685مايو/أيار 2007؛ وقضية "بيردال ضد تركيا" ( ،)Birdal c. Turquieرقم  2 ،99/53047أكتوبر/تشرين
األول 2000؛ وقضية "شركة النور لإلذاعة والتلفزيون ضد تركيا" (( )NurRadyo Ve TelevizyonYayıncılığı A Ş c. Turquieقرار
اللجنة) ،رقم  27 ،03/6587نوفمبر/تشرين الثاني 2007؛ وقضية "دميرل وعاطش ضد تركيا" (  ،)Demirel et Ateş c. Turquieرقم
 29 ،03/10037نوفمبر/تشرين الثاني 2007؛ وقضية "  ÖzgürRadyo-Ses RadyoTelevizyonYayınYapım Ve Tanıtım A.Ş.ضد
تركيا" ،عدد  14 ،03/11369ديسمبر/كانون األول 2007؛ وقضية "سوالس وآخرون ضد فرنسا" ( ،)Soulas et autres c. Franceرقم
 10 ،03/15958يوليو/تموز 2008؛ وقضية "بالسيتي-ليديكييني ضد ليتوانيا" ( ،)Balsytē-Lideikienē c. Lituanieرقم ،01/72596
 4نوفمبر/تشرين الثاني 2008؛ وقضية "لوروا ضد فرنسا" ( ،)Leroy c. Franceرقم  2 ،03/36109أكتوبر/تشرين األول 2008؛
وقضية "أوزر ضد تركيا" ( ،)Özer c. Turquieرقم  26 ،08/871يناير/كانون الثاني 2010؛ وقضية "ويلم ضد فرنسا" ( Willem c.
 ،)Franceرقم  16 ،05/10883يوليو/تموز 2009؛ وقضية "دينك ضد تركيا" ( ،)Dink c. Turquieرقم  14 ،07/2668سبتمبر/أيلول
2010؛ وقضية "برينشيك ضد سويسرا" ([ )Perinçek c. Suisseالغرفة الكبرى] ،رقم  15 ،08/27510أكتوبر/تشرين األول .2015
30انظر ،على سبيل املثال ،قضية "أورانيو طوكسو وآخرون ضداليونان" ( ،)Ouranio Toxo et autres c. Grèceرقم 20 ،01/74989
أكتوبر/تشرين األول 2005؛ وقضية "بغلوري وآخرون ضد جورجيا" ( ،)Begheluri et autres c. Géorgieرقم 7 ،02/28490
أكتوبر/تشرين األول 2014؛ وقضية "كارا أحمد ضد بلغاريا" ( ،)Karaahmed c. Bulgarieرقم  24 ،13/30587فبراير/شباط ،2015
وقضية "إدنتوبا وآخرون ضد جورجيا" ( ،)Identoba et autres c. Géorgieرقم  12 ،12/73235مايو/أيار .2015
31انظر ،على سبيل املثال ،قضية "أبوز ضد تركيا" ( ،)Opuz c. Turquieرقم  9 ،02/33401يونيو/حزيران .2009
32قضية "أكسو ضد تركيا" ([ )Aksu c. Turquieالغرفة الكبرى] ،رقم  15 ،04/4149مارس  .2012انظر أيضا قضية "الكنسية
السيانتولوجية ضد السويد" (( )Eglise de scientologie c. Suèdeقرار اللجنة) ،رقم  14 ،78/8282يوليو/تموز .1980
29

معاهدات أوروبية أخرى
 .42خصصت الستخدام خطاب الكراهية ثالث معاهدات أخرى ملجلس أوروبا.
 .43وهكذا ،فإن البروتوكول اإلضافي املحلق باالتفاقية بشأن الجريمة اإللكترونية ،املتعلق بتجريم األفعال
ذات طبيعة عنصرية ومعادية لألجانب املرتكبة بواسطة أنظمة الكمبيوتر ،يطالب الدول األعضاء باعتماد
تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الضرورية لتجريم نشر مواد عنصرية و معادية لألجانب بواسطة نظام
الكمبيوتر؛ واستخدام أنظمة الكمبيوتر للتهديد والسب بدافع عنصري و معادي لألجانب و إلنكار أفعال
تشكل إبادة جماعية أو جرائم ضد اإلنسانية أو التقليل من شأنها بشكل فادح أو إقرارها أو تبريرها.
 .44تنص االتفاقية األوروبية للتلفزيون العابرللحدود من جانبها على أنه ال يجب لخدمات البرامج أن تحرض
على الكراهية العنصرية .باإلضافة إلى ذلك ،تشير اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد
املرأة والعنف املنزلي إلى أشكال من العنف املمارس ضد املرأة التي يمكن أن تكون ً
أيضا من مظاهر خطاب
الكراهية املتحيز ضد النساء عبر اإلنترنت /خارج اإلنترنت ،أي التحرش الجنس ي (املادة  )40والتحرش
(املادة  ،)34وتطالب الدول باتخاذ التدابير التشريعية الالزمة أو غيرها من التدابير الضرورية.
معاييرأوروبية ودولية أخرى
 .45باإلضافة إلى هذه االلتزامات التعاهدية الخاصة التي تتطلب أو تجيز اعتماد تدابير ترمي إلى مكافحة خطاب
الكراهية ذي طبيعة خاصة أو في سياقات معينة ،هناك معايير أوروبية ودولية أخرى ذات صلة في هذا
املجال .ويتعلق األمر بتوصيات لجنة وزراء مجلس أوروبا ،وتوصيات وقرارات الجمعية البرملانية ملجلس
أوروبا ،وتقرير صادر عن اللجنة األوروبية للديمقراطية من خالل القانون (لجنة البندقية) ،وتدبيرين
لالتحاد األوروبي ،وإعالن وبرنامج عمل ديربان (سبتمبر/أيلول  )2001والوثيقة الختامية ملؤتمر ديربان
االستعراض ي (أبريل/نيسان  ،)2009وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو
العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف ( 5أكتوبر/تشرين األول ،)2012
وتقارير الجمعية العامة لألمم األمم املتحدة واملقررين الخاصين ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
بشأن األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،وبشأن
قضايا األقليات،وأيضا حول تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير ،عالوة على تقارير ملفوضية األمم املتحدة
السامية لحقوق اإلنسان.
ُ
 .46تعنى العديد من توصيات لجنة وزراء مجلس أوروبا و توصيات و قرارات الجمعية البرملانية ملجلس
أوروبا بأشكال معينة من خطاب الكراهية ،مثل النزعة القومية العدوانية ،والتطرف ،والنازية الجديدة،و
االعتداد بالعرق والكراهية العنصرية .وتركز توصيات أخرى على خطاب الكراهية الذي يستهدف
مجموعات محددة من األشخاص ،على غرار الخطابات املتعلقة بمعاداة الغجر ،ومعاداة السامية ،وكره
ً
جنسيا ،ووضع املهاجرين واالنتماء الديني .بينما تتناول
األجانب ،و رهاب اإلسالم ،و رهاب املثلية/املتحولين
توصيات أخر ىهذه الظاهرة في سياقات محددة ،ال سيما في الفضاء اإللكتروني ،ووسائل اإلعالم على
اإلنترنت ،والخطاب السياس ي وألعاب الفيديو.
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 .47توصية لجنة الوزراء رقم )97( 20املوجهة للدول األعضاء بشأن "خطاب الكراهية" تعرف هذا الخطاب
على أنه »يشمل جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تعزز أو تبرر الكراهية العنصرية،كره
األجانب ،معاداة السامية أو غيرها من أشكال الكراهية القائمة على التعصب ،بما في ذلك التعصب املعبر
عنه في شكل النزعة القومية العدوانية واالعتداد بالعرق ،والتمييز والعداء تجاه األقليات،واملهاجرين
واألشخاص املنحدرين من مهاجرين« .وتوص ي الدول األعضاء باتباع عدد من املبادئ ملكافحة خطاب
الكراهية في قوانينها وممارساتها الوطنية .و باملثل ،تدعو توصيات وقرارات أخرى إلى اعتماد تدابير إدارية
ومدنية وجنائية مختلفة ملكافحة خطاب الكراهية ،مع احترام الحق في حرية التعبير .باإلضافة إلى ذلك،
تسعى هذه التوصيات و القرارات إلى تعزيز ثقافة التسامح ،مع التأكيد في هذا الصدد على دور مختلف
وسائل اإلعالم.33
 .48يولي تقرير لجنة البندقية اهتماما خاصا للتحريض على الكراهية الدينية .34فبعد دراسة التشريعات
األوروبية املتعلقة بالتجديف (اإلساءة إلى الدين)والقذف ذي الطابع الديني والتحريض على الكراهية
الدينية ،خلص التقرير إلى أن التحريض على الكراهية ،بما في ذلك الكراهية الدينية ،يجب أن يعاقب عليه
بعقوبات جنائية ،وأنه سيكون من املفيد إقامة شرط صريح مرتبط بالنية أو اإلهمال .و يخلص التقرير
ً
أيضا إلى أنه ليس من الضروري وال املرغوب فيه إنشاء جريمة القذف الديني (بمعنى اإلساءة إلى املشاعر
الدينية) على هذا النحو ،في غياب العنصر األساس ي للتحريض على الكراهية .وفي األخير ،اعتبر التقرير أنه
ينبغي إلغاء جريمة التجديف وال ينبغي إعادة فرضها.
 .49يتمثل تدبيرا االتحاد األوروبي املتعلقان بخطاب الكراهية في القرار اإلطاريالصادر عن مجلس االتحاد
األوروبي رقم "JAI" ( JAI/913/2008مجلس العدل والشؤون الداخلية) واملؤرخ  28نوفمبر/تشرين الثاني
 2008بشأن مكافحة بعض أشكال ومظاهر العنصرية وكره األجانب عن طريق القانون الجنائي ("القرار
اإلطاري") ،وفي األمر التوجيهي رقم /13/2010االتحاد األوروبي ( )2010/13/UEالصادر عن البرملان
األوروبي واملجلس بتاريخ  10مارس/أذار  2010بشأن تنسيق بعض األحكام التشريعية
و التنظيمية و اإلدارية للدول األعضاء ذات الصلة بتقديم خدمات اإلعالم السمعي البصري ( "األمر
التوجيهي بشأن خدمات وسائل اإلعالم السمعية البصرية").
 .50وفقا للقرار اإلاطاري" ،تشكل العنصرية وكراهية األجانب انتهاكات مباشرة ملبادئ الحرية والديمقراطية
املؤسسة لالتحاد
واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وكذلك دولة الحق والقانون ،وهي املبادئ ِّ
األوروبي واملشتركة بين الدول األعضاء " .ومع االعتراف بأن مكافحة العنصرية وكره األجانب تتطلب ً
أنواعا
مختلفة من التدابير التي يجب أن تندرج في إطار شامل و أنه ال يمكن حصر مكافحتهما في املادة الجنائية،
33انظر في امللحق قائمة مختلف التوصيات والقرارات.
34تقرير حول العالقات بين حرية التعبير وحرية الدين :تنظيم وقمع اإلساءة للدين،و القذف ذي الطابع الديني والتحريض على
الكراهية الدينية ،اللجنة األوروبية للديمقراطية من خالل القانون/لجنة البندقية 23 ،CDL-AD(2008)026أكتوبر/تشرين األول
.2008
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فإن التدابير التي يقتضيها القرار اإلطاري تقتصر على مكافحة األشكال الخطيرة بشكل خاص من أشكال
العنصرية وكره األجانب من خالل القانون الجنائي .وبالتالي ،يقتض ي القرار اإلطاري ،عندما يتعلق األمر
بأفعال متعمدة ،أن تتم معاقبة التحريض العلني على العنف أو الكراهية ضد مجموعة من األشخاص أو
أحد أفراد هذه املجموعة املحددة على أساس العرق ،أو اللون أو الدين أو النسب أو األصل القومي أو
اإلثني .وباملثل ،ينبغي أن يعاقب القانون على تمجيد جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية
وجرائم الحرب أو إنكارها أو التهوين الجسيم من شأنها ،بشكل متعمد وعلني،ضد مثل هذه املجموعة من
األشخاص أو أعضائها عندما يمارس هذا السلوك بطريقة من املرجح أن تحرض على العنف أو الكراهية
تجاه هذه املجموعة من األشخاص أو أحد أفرادها .وباملوازاة ،يشير القرار اإلطاري بوضوح أنه ال ُيلزم
الدول األعضاء باتخاذ تدابير تتعارض مع املبادئ األساسية املتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية
التعبير.
 .51من جهته ،يطالب األمر التوجيهي بشأن خدمات وسائل اإلعالم السمعية البصرية الدول األعضاء
بالحرص على أن هذه الخدمات التي يقدمها املزودون ال تحتوي على أي تحريض على الكراهية قائم على
العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الدول األعضاء أن تحرص على أن
االتصاالت التجارية السمعية البصرية التي يقدمها مزودو الخدمات اإلعالمية ال تنتهك كرامة اإلنسان،
وال تنطوي على تمييز قائم على أساس الجنس ،األصل العرقي أو اإلثني ،الجنسية ،الدين أو
املعتقد،اإلعاقة ،السن أو التوجه الجنس ي ،وأنها ال تحرض على تمييز من هذا القبيل.
 .52اعتمد املؤتمر العالمي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
الذي عقدته الجمعية العامة لألمم املتحدة ،35إعالن وبرنامج عمل ديربان في عام  .2001وتؤكد هذه
النصوص أن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب تشكل إنكارا ملقاصد
و مبادئ ميثاق األمم املتحدة ،وتالحظ أن التقصير في مكافحة هذه الظواهر ،ال سيما من قبل السلطات
العامة والسياسيين على جميع املستويات،يشجع على إدامتها .و بالتالي ،تحث هذه النصوص على اعتماد
مجموعة كاملة من التدابير التشريعية والقضائية والتنظيمية واإلدارية وكذلك تدابير التنظيم الذاتي
بهدف منع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وحماية البشر من هذه
الظواهر ،و الترويج لالحترام والتسامح .وتحث الدول ،على وجه الخصوص ،على "تنفيذ العقوبات
ً
القانونية ،وفقا لقانون حقوق اإلنسان الدولي ذي الصلة ،فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية العنصرية
عن طريق التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت ،بما في ذلك اإلنترنت ،"36وعلى تشجيع التنديد
ببث الرسائل العنصرية واملعادية األجانب عبر كافة وسائل االتصاالت و النهي الفعال عن ذلك.37
 .53عقدت الجمعية العامة لألمم املتحدة38مؤتمرديربان االستعراض ي بغية تقييم التقدم املحرز نحو تحقيق
األهداف التي حددها املؤتمر العالمي .وتعرب وثيقة املؤتمر النهائية عن القلق إزاء تنامي التحريض على
35طبقا للقرار رقم  111/52املؤرخ في  18فبراير/شباط .1998
36الفقرة .145
37الفقرة (147د).
38طبقا للقرار رقم  149/61املؤرخ في 19ديسمبر/كانون األول .2006
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الكراهية املوجهة ضد جماعات عرقية ودينية وأشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية ،في وسائل
اإلعالم املكتوبة أو السمعية البصرية أو اإللكترونية ،أو بأي وسيلة أخرى ،من قبل مجموعة متنوعة من
املصادر مما أثر بشدة على هذه املجتمعات وهؤالء األشخاص .وأعلن املوقعون على الوثيقة عزمهم على
اتخاذ "طبقا للمادة  20من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،جميع التدابير التشريعية
والسياسية والقضائية الالزمة لحظر كامل و فعلي ألي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية
تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف" .39باإلضافة إلى ذلك ،يدعو املوقعون على الوثيقة الدول
إلى اتخاذ تدابير ملكافحة استمرار مواقف معادية لألجانب والصور النمطية السلبية املتعلقة بهم ،ال سيما
من قبل السياسيين واألعوان املكلفين بإنفاذ القانون ،وموظفي مصالح الهجرة ووسائل اإلعالم .40عالوة
على ذلك ،فإنهم يحثون الدول على معاقبة األنشطة العنيفة والعنصرية و املعادية لألجانب التي تقوم بها
جماعات والتي تستند إلى أيديولوجيات النازية الجديدة أو إيديولوجيات الفاشية الجديدة أو غيرها من
األيديولوجيات القومية العنيفة؛ وعلى إعالن عدم قانونية وحظر جميع املنظمات التي تستلهم من أفكار
أو نظريات قائمة على تفوق عرق أو مجموعة من الناس من لون أو أصل إثني معين ،أو التي تدعي تبرير أو
تشجيع أي شكل من أشكال الكراهية والتمييز القومية و العنصرية والدينية؛ وعلى اعتماد تدابير إيجابية
فورية ترمي إلى القضاء على أي تحريض على هذا التمييز أو أي أعمال التمييز.41
 .54شدد املقرر الخاص املعني باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل
بذلك من تعصب على الدور املركزي للتدابير التشريعية في أي استراتيجية تهدف إلى مكافحة ومنع
العنصرية والكراهية اإلثنية وكره األجانب على اإلنترنت وفي وسائل التواصل االجتماعي ،وبالتالي شجع
الدول التي لم تفعل ذلك بعد على النظر في اعتماد تشريعات من هذا القبيل .و باملوازاة ،أكد املقرر الخاص
الدور الهام للقطاع الخاص والتربية والتعليم في مكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية.
باإلضافة إلى ذلك ،شدد على ضرورة التصدي لألحزاب السياسية والحركات والجماعات املتطرفة وتعزيز
التدابير الرامية إلى منع حوادث العنصرية وكراهية األجانب في التظاهرات الرياضية.42
 .55باإلضافة إلى ذلك ،نشرت املقررة الخاصة املعنية بقضايا األقليات تقريرا يتمحور حول خطاب الكراهية
والتحريض على الكراهية ضد األقليات في وسائل اإلعالم .ويقر هذا التقرير بأنه يجب فهم األسباب
العميقة للكراهية بشكل أفضل ،مع التأكيد على أهمية تعبئة مجتمعات األغلبية لكي تدعو،بمعية
األقليات املهمشة واملحرومة،إلى احترام حقوق اإلنسان و املساواة والكرامة للجميع .و تحث املقررة
الخاصة الدول على اعتماد تشريعات وطنية تحظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية
تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف ،مع االحترام الكامل للحق في حرية الكالم والتعبير.
باإلضافة إلى ذلك ،تدعو املقررة الخاصة جميع الدول إلى اعتماد خطة عمل الرباط43عند تنفيذ أو تنقيح
إطارها القانوني املحلي ملكافحة خطاب الكراهية .ويشير التقرير إلى ضرورة أن تسعى األحزاب السياسية
 2439أبريل/نسيان  ،2009الفقرة .69
40املرجع السابق ،الفقرة .75
41املرجع السابق ،الفقرتان  60و.99
42انظر على سبيل املثال ،التقارير التالية 10(A/HRC/26/50 :أبريل/نيسان  6( A/HRC/26/49 ،)2014مايو/أيار )2014
و13( A/HRC/26/49أبريل/نيسان .)2015
43انظر الفقرة  57الالحقة.
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الديمقراطية إلى إيجاد أدوات واستراتيجيات للتوعية تسمح لها بالتصدي بفعالية لرسائل الكراهية التي
تنشرها القوى واألحزاب املتطرفة.
 .56تسلط املقررة الخاصة الضوء على أهمية تطبيق وسائل اإلعالم ألعلى معايير الصحافة األخالقية،
واالمتناع عن تقزيم أشخاص وجماعات من األشخاص في صور نمطية ،ونشر الوقائع بكل موضوعية
و نزاهة و حيادية .ويشجع التقرير على إنشاء هيئات تنظيمية/رقابية مستقلة على املستوى الوطني ،بما في
ذلك الهيئات املمثلة لألقليات ،تكون مخولة لالضطالع بمهام اليقظة و مراقبة خطاب الكراهية في وسائل
اإلعالم ،ولتلقي معلومات من الجمهور حول هذا الخطاب ،وتلقي ودعم الشكاوى وتقديم توصيات .و
بحسب التقرير ،ينبغي ملزودي خدمة اإلنترنت ،فيما يتعلق بخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية،أن
يحددوا شروط االستخدام التفصيلية و قواعد وإجراءات اإلخطار والسحب طبقا للقوانين الوطنية
واملعايير الدولية ،وضمان التطبيق الشفاف لهذه األنظمة .فضال عن ذلك،يؤكد التقرير أهمية التعليم
والتدريب/التكوين ،ويوص ي تحديدا بإدماج املكونات الرئيسية للتربية اإلعالمية في املناهج والبرامج
ً
ضروريا
الدراسية في جميع املراحل ،مع التركيز بشكل خاص على البيئة االفتراضية ،وهو جانب يعتبر
لتزويد الشباب والكبار باألدوات واملوارد الالزمة الكتساب قدرة التفكير النقدي التي تمكنهم من قياس دقة
وموضوعية وتأثير املعلومات التي يتم الحصول عليها من وسائل اإلعالم.44
 .57خطاب الكراهية هو أيضا موضوع تقرير خاص أعده املقرر الخاص املعني بتعزيزوحماية الحق في حرية
الرأي و التعبير .45و يعترف هذا التقرير بأنه إذا كان من املمكن بل من الضروري تقييد الحق في حرية
ً
التعبير في حاالت قصوى مثل التحريض على اإلبادة الجماعية أو الكراهية،طبقا للقواعد واملبادئ الدولية،
فإن هذا الحق يشكل ً
أيضا وسيلة لإلبالغ عن األضرار التي يسببها التحيز ،وملكافحة الصور النمطية
السلبية ،وتقديم آراء ووجهات نظر مختلفة وتهيئة بيئة يعمها االحترام والتفاهم بين شعوب ومجتمعات
العالم بأسره .ونتيجة لذلك ،يؤكد املقرر الخاص أن القوانين الرامية إلى مكافحة التحريض على الكراهية
يجب تفسيرها وتطبيقها بحذر من قبل السلطات القضائية حتى ال تقيد حرية التعبير بشكل تعسفي.46
وفي الوقت نفسه ،يمكن استكمال هذه القوانين بمجموعة واسعة من التدابير املوجهة إلى إحداث تغيير
حقيقي في طرق التفكير،و التصورات و الخطاب .ويوص ي املقرر الخاص ،من أجل منع االستخدام
التعسفي للقوانين املتعلقة بالتحريض على الكراهية ،بأن تعتبر حاالت التحريض على الكراهية شديدة
الخطورة فقط كجرائم جنائية – مع مراعاة العناصر التالية :الخطورة ،النية ،املحتوى ،النطاق ،احتمال
إلحاق الضرر ،الوشك و السياق.47
 .58في تقرير عن التمييز والعنف ضد األشخاص بسبب توجههم الجنس ي أو هويتهم الجنسانية ،توص ي
مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان باتخاذ عدة تدابير من قبل الدول ملكافحة هذا النوع

44انظر  5 ،A/HRC/28/64يناير/كانون الثاني .2015
 7 ،45A/67/357سبتمبر/أيلول .2012
46املرجع السابق ،الفقرة .76
47املرجع نفسه.
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من االنتهاكات ،ال سيما حظر التحريض على الكراهية والعنف بدافع التوجه الجنس ي أو الهوية الجنسانية
وضمان مساءلة أولئك الذين يروجون خطاب الكراهية بشأن هذا املوضوع.48
 .59يمثل اعتماد خطة عمل الرباط تتويجا ملسار أطلقته مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
بغية إجراء تقييم شامل لتنفيذ التشريعات واالجتهادات القضائية والسياسات ذات الصلة بالدعوة إلى
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف على
املستويين الوطني واإلقليمي ،مع تشجيع االحترام الكامل لحرية التعبير ،كما يحميها القانون الدولي لحقوق
اإلنسان .49وتوص ي هذه الخطة بالتمييز بوضوح بين(أ) أشكال التعبير التي تشكل جريمة جنائية( ،ب) تلك
التي ال يعاقب عليها القانون الجنائي ولكن قد تبرر الدعوى املدنية أو العقوبات اإلدارية و(ج) تلك التي ال
تدعو إلى فرض أي من هذه العقوبات و لكنها تثير مع ذلك بعض املخاوف من حيث التسامح والكياسة أو
التهذيب واحترام حقوق اآلخرين .50وفي هذا الصدد ،تلفت الخطة االنتباه إلى ستة معايير تسمح بتقييم ما
إذا كان التعبير قد اقترب من عتبة الجريمة الجنائية .وهذه املعايير هي :السياق ،وصاحب الفعل ،والنية،
واملحتوى والشكل ،والنطاق واالحتمالية (بما في ذلك الوشك) .51عالوة على ذلك ،توص ي الخطة باتخاذ
تدابير ملكافحة الصور النمطية السلبية والتمييز ،ولتعزيز التفاهم بين الثقافات ،والتحقيق في الشكاوى
املتعلقة بأفعال التحريض على الكراهية ،وضمان جمع البيانات بشكل منهجي.52

 4 ،48A/HRC/29/23مايو/أيار  ،2015الفقرة .78
49تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان حول ورشات عمل الخبراء بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو
العنصرية أو الدينية 11 ،A/HRC/22/17/Add.4 ،يناير/كانون الثاني  ،2013الفقرة .6
50املرجع نفسه ،الفقرة .12
51املرجع نفسه ،امللحق ،الفقرة .29
52املرجع نفسه ،امللحق ،الفقرات من  42إلى .47
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معاييراللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب
 .60توص ي توصيات السياسة العامة السابقة للجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بشأن خطاب
الكراهية بما يلي:
 تشجيع التفكير داخل مهن قطاع اإلعالم وقطاع اإلعالنات ،في صورة اإلسالم واملجتمعاتاإلسالمية التي تعكسها هذه املجتمعات وفي املسؤولية التي تقع على عاتق مهنيي هذه القطاعات
بعدم نقل صور نمطية ومعلومات مبنية على تحيزات53؛
 اتخاذ تدابير ملكافحة نشر املواد العنصرية و املعادية لألجانب و للسامية عبر اإلنترنت54؛ اتخاذ جميع التدابير الالزمة ملكافحة جميع مظاهر معاداة السامية ،ال سيما من خالل ضمان أنالقانون الجنائ يعند مكافحة العنصرية يأخذ معاداة السامية55بعين االعتبار؛
 اتخاذ تدابير ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري في الوسط املدرس ي56؛ اتخاذ تدابير ملكافحة معاداة الغجر والتمييز ضد الروما57؛ و تجريم بعض أشكال خطاب الكراهية.58 .61توص ي توصية السياسة العامة رقم  7بتجريم السلوكيات التالية:
 التحريض العلني على العنف أو الكراهية أو التمييز،والقذف أو التشهير العلني،والتهديدات ،املوجهةضد شخص أو مجموعة من األشخاص بسبب "عرقهم" أو لونهم أو لغتهم أو دينهم أو جنسيتهم أو
أصلهم القومي أو اإلثني؛
 التعبير العلني ،بهدف عنصري ،عن أيديولوجية تروج لتفوق مجموعة من األشخاص بسبب عرقهمأو لونهم أو لغتهم أو دينهم أو جنسيتهم أو أصلهم القومي أو اإلثني ،أو تشوه أو تستخف بمجموعة
من األشخاص على هذه األسس؛ و
 إنكار جرائم اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب أو التهوين الجسيم منها أوتبريرها أو تمجيدها بشكل علني ،بهدف عنصري.59

53توصية السياسة العامة رقم  ،5مكافحة التعصب ومختلف أشكال التمييز ضد املسلمين.
54توصية السياسة العامة رقم  ،6مكافحة نشر املواد العنصرية واملعادية لألجانب وللسامية عبر اإلنترنت.
55توصية السياسة العامة رقم  ،9مكافحة معاداة السامية.
56توصية السياسة العامة رقم  ،10مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في التعليم ومن خالله.
57توصية السياسة العامة رقم  ،13مكافحة معاداة الغجر ومختلف أشكال التمييز ضد الروما.
58توصية السياسة العامة رقم  ،7التشريعات الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
59تستخدم توصية السياسة العامة رقم 9هذه املصطلحات على نطاق واسع ،إال أنها تشير إلى مصطلح "الهوية" اليهودية أو "األصل"
ً
بدال من "العرق"" ،اللون" ،إلخ.وتتضمن ً
أيضا إنكار املحرقة أو التهوين الجسيم منها أو تبريرها أو تمجيدها بشكل علني،
اليهودي
باإلضافة إلى تخريب أو تدنيس ممتلكات أو معالم يهودية بهدف معادي للسامية .عالوة على ذلك ،توص ي توصيتا السياسة العامة
بتجريم البث أو التوزيع العام أو اإلنتاج أو التخزين ألغراض البث أو التوزيع العام ،لكتابات أو صور أو مواد أخرى تحتوي على مظاهر
من تلك املشار إليها في الجرائم املذكورة أعاله ،وكذلك إنشاء أو إدارة مجموعة تروج للعنصرية أو معاداة السامية ،أو دعم هذه
املجموعة أو املشاركة في أنشطتها ،بغرض املساهمة في الجرائم املذكورة أعاله.
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بعض الشواغل في مجال التطبيق
 .62يوجد ،بالتالي ،أساس متين في القانون الدولي واإلقليمي لحقوق اإلنسان لفرض قيود على استخدام
خطاب الكراهية .ومع ذلك ،تخش ى الهيئات املسؤولة عن مراقبة تنفيذ التزامات الدول في هذا الشأن من
سعي قيود من هذا القبيل إلى إسكات األقليات وإلى قمع االنتقادات أواملعارضة السياسية أواملعتقدات
الدينية دون مبرر.
 .63وهكذا ،في سياق فحص تقارير الدول األطراف في االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري ،أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري بتعديل التعاريف الواردة في التشريعات الرامية إلى
مكافحة "التطرف" بغية ضمان تنصيصها بشكل واضح ودقيق وتضمنها فقط ألعمال العنف والتحريض
على مثل هذه األعمال واملشاركة في منظمات تحث على التمييز العنصري وتشجعه ،طبقا للمادة  4من
االتفاقية املذكورة .وباملثل ،أعربت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان عن قلقها من احتمال تفسير
وتطبيق هذه القوانين بطريقة جد واسعة ،األمر الذي من شأنه أن يستهدف أو يلحق الضرر باملدافعين
عن حقوق اإلنسان الذين يسعون إلى القضاء على التمييز العنصري أو أال يوفر الحماية لألشخاص
والجمعيات ضد أي تطبيق تعسفي .باإلضافة إلى ذلك ،فإن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب
ومؤسسات أخرى مثل املقرر الخاص املعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير أو اللجنة
االستشارية لالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية قد أعربت عن قلقها بشأن تحويل القيود
املفروضة على خطاب الكراهية إلسكات انتقادات املعارضة السياسية ،بما فيها االنتقادات املشروعة.
 .64ثمة هاجس آخر ،مرتبط باملخاوف السابقة ،يتعلق باحتمال استخدام الحظر املفروض على خطاب
الكراهية استخداما غير متناسب أو غير مبرر ضد أولئك الذين يفترض أن يحميهم ،وبالتالي ،من األهمية
بمكان تجنب أي استخدام تعسفي في هذا املجال .صحيح أن هذا الهاجس قد يستند إلى أساس شخص ي
– ألن بعض اإلجراءات فقط تخضع لتقارير شمولية وأن البيانات الشاملة غير متاحة– وليس على أدلة.
ومع ذلك ،فإذا كان من املهم الحرص على استناد أي تدبير ملكافحة خطاب الكراهية إلى أسس جيدة وأال
يترتب أبدا ذلك التدبير عن اختيار انتقائي أو اعتباطي ،فإن التوصية تنص بوضوح على أن أي حظر
ً
لخطاب الكراهية في القانون الجنائي يجب أن ي َّ
أنواعا معينة من
طبق بشكل عام وأال يستهدف فقط
الجناة.
الخالصة
 .65توص ي التوصية بالنظر في اتخاذ التدابير املطلوبة بموجب القانون الدولي أو املرخص بها بموجب نفس
الصكوك بغية ضمان مبدأ عاملية حقوق اإلنسان.
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ث .التصديقات ،والتحفظات وسبل االنتصاف
التوصية رقم 1
التصديق على املعاهدات
 .66إن املعاهدات الثالث التي تدعو التوصية رقم  ،1على غرار توصيتي السياسة العامة رقم  13و ،14الدول
األعضاء التي لم تصدق عليها بعد إلى التصديق عليها ،تتطلب االلتزام باعتماد مختلف التدابير األساسية
لتحقيق أهداف التوصية.
 .67تتعلق التدابير املطلوبة بموجب البروتوكول اإلضافي امللحق باالتفاقية املتعلقة بالجريمة اإللكترونية
بتجريم األفعال ذات طابع عنصري و معادي لألجانب املرتكبة بواسطة أنظمة معلوماتية .وقد تم عرضها
أعاله 60و هي مهمة ألنها تركز بشكل خاص على خطاب الكراهية .ومع ذلك ،فإن التدابير املطلوبة بموجب
الصكين اآلخرين –االتفاقية اإلاطارية لحماية األقليات القومية ("االتفاقية اإلطارية") و البروتوكول رقم
 12امللحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ("البروتوكول رقم – )"12تكتس ي نفس القدر من
األهمية.
 .68وبالتالي ،ال تقتض ي االتفاقية اإلطارية فقط ضمان الحق في املساواة أمام القانون وحماية القانون على
ً
قدم املساواة لكل شخص ينتمي إلى أقلية قومية ،بل تتطلب أيضا (أ) تعزيز روح التسامح والحوار بين
الثقافات ،و(ب) تشجيع االحترام والتفاهم املتبادلين و التعاون ،و(ج) حماية األشخاص الذين قد يقعون
ضحايا لتهديدات أو أعمال التمييز أو العداء أو العنف بسبب هويتهم العرقية ،الثقافية ،اللغوية أو
الدينية .ومن جانبه ،يعزز البروتوكول رقم  12حظر التمييز املنصوص عليه في االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان من خالل التنصيص على ضرورة ضمان التمتع بجميع الحقوق املنصوص عليها في القانون –
وليس فقط الحقوق والحريات التي يكفلها هذا القانون بصريح العبارة.
.69

ومع ذلك ،فإن التوصية رقم  1ال تدرج االتفاقية األوروبية بشأن التلفزيون العابر للحدود ضمن قائمة
املعاهدات التي يتعين التصديق عليها ،ألن هذه االتفاقية تحتاج إلى تحديث عن طريق بروتوكول بغية
مراعاة مختلف التطورات التي طرأت في املجال اإلعالمي منذ اعتمادها .لذلك ،سيكون من العبث
التصديق على هذه املعاهدة كما هي.

التوصية رقم2
رفع التحفظات
 .70إن النقطة األولى من هذه التوصية ،واملتمثلة في ضرورة سحب أيتحفظ على املادة  4من االتفاقية الدولية
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعلى املادة  20من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية
60انظر الفقرة  43أعاله.
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والسياسية والسياسات املصاغة باسم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير ،تستند إلى
التخوف من أن يعيق الحفاظ على هذه التحفظات اعتماد تدابير فعالة ترمي إلى حظر املنظمات التي
تحرض على العنصرية وعلى التمييز العنصري ،والدعاية للحرب ،والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية
أو الدينية ،أو تشجع أفعاال من هذا القبيل.
الوصول إلى سبل االنتصاف
 .71أما النقطة الثانية من التوصية رقم  ،2أي االعتراف باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في
تلقي ودراسة البالغات املقدمة من أشخاص أو مجموعات األشخاص التي تؤكد أنهم ضحايا النتهاكات
حقوق محمية بموجب االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،فتسعى إلى أن تكون
ضمانة ضد أي عجز على مكافحة خطاب الكراهية على الصعيد الوطني ،حيث يسمح هذا االعتراف لهؤالء
األشخاص أو مجموعات األشخاص باللجوء إلى الهيئات الدولية.

ج .أسباب خطاب الكراهية ونطاقه
التوصية رقم3
 .72تهدف هذه التوصية تحديدا إلى اعتماد تدابير مناسبة لتحديد الظروف املختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى
ممارسة خطاب الكراهية واألشكال املختلفة التي تتخذها هذه املمارسة ،وكذلك إلى قياس نطاق هذه
املمارسة وتداعياتها .وتعتبر معالجة الفهم املحدود ً
حاليا لهذه الظاهرة وانعدام اليقين بشأن نطاقها
وعواقبها أمرا ضروريا .و بخالف ذلك ،ال يمكن اتخاذ أي تدبير فعال لردع ومنع استخدام خطاب الكراهية
وللتقليل من األضرار التي يمكن أن يسببها و العمل على جبرها .ولتحسين مستوى الفهم وتبديد عدم
اليقين ،سيكون من الضروري مع ذلك تطوير واستخدام مجموعة متنوعة من األدوات.
 .73من املمكن أن تكون بعض الظروف مواتية بشكل خاص الستخدام خطاب الكراهية واألشكال املعينة التي
يتخذها .وهكذا ،فإن وجود عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية متنوعة ،باإلضافة إلى توارث الصور
النمطية السلبية واألحكام املسبقة من جيل إلى آخر دون تفكير،يؤدي على األرجح إلى تهيئة بيئة مواتية
لتفش ي هذا الخطاب .ومع ذلك ،ال يبدو أن تظافر هذه الظروف – سواء تم اعتبارها بشكل منعزل أو
جماعي – يعزز بشكل منهجي ممارسة خطاب الكراهية.
العمل البحثي
.74

من املهم تنفيذ مشاريع بحثية مناسبة من أجل فهم أفضل للظروف التي تساهم في هذه الظاهرة وكذلك
للطريقة الخاصة لتفاعلها .وينبغي أن تركز هذه البحوث بشكل خاص على الظروف الراهنة والعوامل التي
تؤدي إلى مستويات مختلفة من ردود الفعل تجاه حاالت فردية .وينبغي أن يتمثل هذا العمل البحثي في
مسوحات و دراسات استقصائية و أخرى ميدانية ،وأن يكون ،قدر اإلمكان ،بحثا مقارنا.
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.75

ال يلزم بالضرورة أن تقوم السلطات العامة نفسها بإجراء البحوث حول الظروف املؤدية إلى استخدام
خطاب الكراهية وأشكاله املختلفة .ومع ذلك ،من املهم أن توفر هذه السلطات الدعم الالزم وأن تحرص
باألساس على اإلنجاز الفعلي لهذه األعمال البحثية .عالوة على ذلك ،يبدو أن األبحاث املقارنة تكون أكثر
فعالية عندما ُت َ
نجز بشكل مشترك بين عدة مؤسسات بحثية في العديد من الدول األعضاء الشريكة.
لذلك ،ينبغي تشجيع هذا التعاون وتيسيره بشكل خاص.
التقصيرفي جمع البيانات

.76

على الرغم من مالحظة حاالت محددة للجوء إلى خطاب الكراهية في إطار الرصد الذي تقوم به اللجنة
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب و في دراسات أخرى ،مع وجود انطباع أو استنتاج في بعض األحيان
بأن هذه الظاهرة تتنامى ،فإن النطاق الواقعي لهذا االستخدام ال يزال غير واضح ،نظرا ملختلف العوامل
املسجلة أثناء الرصد ،ال سيما التعاريف املتباينة لخطاب الكراهية (التي تغطي فقط بعض الخصائص أو
األوضاع الشخصية التي من املحتمل أن تحفز هذه الظاهرة) ،واعتماد السلطات املعنية ملقاربات مختلفة
في مجال التصنيف ،وحصر جمع البيانات فقط على الحاالت التي قد يشكل فيها استخدام خطاب
الكراهية جريمة جنائية ،وعدم تسجيل السلطات العامة املختصة للحاالت املحددة حيث تم استخدام
ً
وأحيانا الغياب التام ألي جمع للبيانات في هذا املجال أو عدم نشر
خطاب الكراهية أو عدم إبالغها بها،
البيانات التي تم جمعها ،سواء بشكل كلي أو جزئي.

.77

في بعض الحاالت ،يعكس عدم جمع البيانات التخوف ،في حال إجراء هذا الجمع ،من انتهاك االلتزامات
املتعلقة بحماية البيانات .عالوة على ذلك ،ال تؤخذ جميع البيانات التي تم جمعها في االعتبار على النحو
الواجب ،خاصة عندما تفرزها عملية رصد منجزة من قبل املجتمع املدني .فضال عن ذلك ،ال يتم دائما
تحليلها بطريقة تسمح باستخالص استنتاجات حول التدابير الضرورية للتصدي ملمارسة خطاب الكراهية
ُ
التي تكشفها تلك البيانات .وفي األخير ،من الضروري التأكد من أن البيانات التي تم جمعها ال تستخدم
فقط لدراسة نطاق استخدام خطاب الكراهية ولكن أيضا للنظر في تداعيات هذه الظاهرة على األشخاص
املستهدفين أو املجموعات املستهدفة.
املتطلبات املتعلقة بجمع البيانات

.78

لذلك ،يجب جمع و تحليل البيانات املتعلقة باالستخدام الفعلي لخطاب الكراهية بطريقة أكثر اتساقا
ومنهجية وشمولية.

.79

وهذا يعني في املقام األول ،أنه ينبغي جمعها باإلشارة دائما إلى تعريف خطاب الكراهية باملعنى املقصود
ألغراض التوصية.

.80

ً
و ثانيا ،ال ينبغي استخدام الضمانات ذات الصلة بحماية البيانات كذريعة لتقييد أو منع جمع البيانات
املتعلقة باستخدام خطاب الكراهية .من املؤكد أن هذه الضمانات ال تحظر جمع أو معالجة البيانات
املتعلقة بأشخاص يمكن تحديدهم عندما يتوخى الهدف املنشود تحقيق غاية مشروعة ،وتكون البيانات
مناسبة وذات صلة وغير مفرطة من أجل تحقيق هذه الغاية ،وتكون دقيقة و ُم َ
حدثة وال يتم االحتفاظ بها
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لفترة أطول من الالزم .باإلضافة إلى ذلك ،ال تنطبق الضمانات ذات الصلة بحماية البيانات على البيانات
مجهولة الهوية بحيث تجعل من املستحيل تحديد هوية األشخاص املعنيين باستخدام خطاب الكراهية،
وينبغي أن يكون الحال كذلك بالنسبة لجميع الدراسات التحليلية اإلحصائية لهذه الظاهرة.
.81

ثالثا ،ال ينبغي أن تقتصر البيانات التي يتم جمعها فقط على الحاالت التي تكون فيها التعليقات املعنية،
وفقا لالدعاءات أو استنتاجات السلطات املختصة ،تشكل جريمة ،ألن هذا يستبعد حتما غالبية الحاالت
التي يستخدم فيها خطاب الكراهية والتي يجب فيها مكافحته.

.82

رابعا ،ينبغي أن تخضع السلطات العامة املختصة إللزامية صريحة برفع تقارير ،في شكل إحصائيات ،عن
جميع الشكاوى املتعلقة بحاالت مزعومة لخطاب الكراهية مخالفة للقانون اإلداري أو املدني أو الجنائي،
وكذلك عن نتائج جميع اإلجراءات املتخذة في أعقاب هذه الشكاوى املقدمة.

.83

خامسا ،ال ينبغي أن يقتصر جمع البيانات على تسجيل الشكاوى التي تبلغ عن حاالت خطاب الكراهية؛
بل ينبغي السعي أيضا إلى محاولة فهم تجربة األشخاص الذين يتأثرون بهذه التعليقات وقد يترددون في
اإلبالغ عن الوقائع .ويكون الرصد – سواء تم إجراؤه في الوقت الفعلي أو بأثر رجعي من خالل تحليل
األرشيفات أو في شكل تحليل للخطابات واملحتويات - 61مثاليا عندما تقوم به منظمات املجتمع املدني
والهيئات املكلفة بقضايا املساواة/املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،بما أنه مرخص لها بالقيام بذلك
وفقا ملحور أنشطتها وأولوياتها ،في حال لم تنجز عملية الرصد بعد.

.84

ومع ذلك ،ينبغي الحرص على تقديم الدعم الواجب لعملية الرصد هاته ،التي قد تتطلب موارد لتمويل
املحللين أو ،عند االقتضاء ،لتمويل األجهزة والبرمجيات الالزمة إلجراء التحليالت التلقائية .و ينبغي
للهيئات املكلفة بقضايا املساواة/املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وغيرها من الهيئات املختصة أن
تكون قادرة أيضا على إجراء (تفويض إجراء) مسوحات حول األشخاص أو الجماعات املحتمل استهدافهم
بخطاب الكراهية من أجل تحديد وتيرة الظاهرة ،خاصة عندما ال يكون من السهل مراقبتها أو اإلبالغ عنها.
و تعتبر الدراسة االستقصائية األوروبية بشأن اإلجرام واألمن 62أو املسح الذي أنجزته وكالة االتحاد
األوروبي للحقوق األساسية حول املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجنس ي ومغايري الهوية
الجنسانية63مثالين جيدين على ذلك .ويمكن ً
أيضا استخدام هذه املسوحات لتحديد تداعيات خطاب

61انظر ( ،)B. Lucas, Methods for monitoring and mapping online hate speech, GSDRC Helpdesk Research Report 1121
.2014
62انظر ( Voir J. van Dijk, J. van Kesteren et P. Smit, Criminal Victimisation in International Perspective: Key Findings
.2007 ،)from the 2004-2005 Icvs and EU ICS
63على سبيل املثال ،فإن املسح حول املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجنس ي ومغايري الهوية الجنسانية في االتحاد األوروبي – النتائج
بإيجاز عن وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية( – )2014أعطى صورة عن أفعال التحرش واملضايقات التي تعاني منها الفئة من
الساكنة.
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الكراهية على أفراد املجموعات املستهدفة ،ال سيما الشعور بالخوف والعزلة والعار الذي قد يراودهم ،أو
امليل إلى االنغالق على الذات أو التردد في تقديم الشكاوى أو التثبيط عن تقديمها.64
.85

سادسا ،من املهم تجميع البيانات التي يتم جمعها وفقا لهذه املنهجيات املختلفة وتحليلها على النحو
الواجب باستخدام تقنيات معالجة البيانات الحديثة من أجل تكوين فكرة عن النطاق اإلجمالي للظاهرة
التي يتعين مكافحتها .وبمجرد أن يتم جمع البيانات من مصدرين على األقل ،ودمجها أو "تجميعها" في شكل
إحصائي مجهول الهوية من أجل توضيح معدل حدوث بعض أشكال استخدام خطاب الكراهية (التي
تشكل انتهاكا للقانون اإلداري،املدني أو الجنائي ،على سبيل املثال) ،يجب على وجه الخصوص أن يكون
من املمكن ً
دائما تقسيمها إلى وحدات أصغر من املعلومات بغية التمكن من تحديد املشاكل الخاصة
بمجموعات معينة (اإلعاقة ،الجنس،الدين أو املعتقدات ،وما إلى ذلك) وتحديد عوامل معينة (على سبيل
املثال ،نوع الجناة ،أو املكان الذي ألقي فيه هذا الخطاب) ،مما يضمن الكشف بشكل فعال عن تشكل
اتجاهات معينة أو هشاشة خاصة لدى بعض الفئات املستهدفة من خطاب الكراهية .و بالتالي ،يمكن
مراعاة هذه االعتبارات عند اعتماد تدابير رامية إلى مكافحة استخدام خطاب الكراهية املعني.

.86

سابعا ،ينبغي نشر البيانات التي تم جمعها وتحليلها على نطاق واسع .وبالتالي،ال ينبغي إرسالها فقط إلى
جميع الهيئات واألشخاص املكلفين رسميا بمكافحة خطاب الكراهية ولكن ً
أيضا إلى القادة السياسيين
والدينيين ،وقادة املجتمعات املحلية ،وغيرهم من الشخصيات العامة التي تكون في موقع جيد إلدانة
اللجوء إلى خطاب الكراهية بشكل صريح باعتباره عمال غير مقبول داخل مجتمع ديمقراطي .عالوة على
ذلك ،من املهم أن يتم تقديم هذه البيانات وتحليلها في شكل يمكن الوصول إليه حتى تتمكن وسائل اإلعالم
من تداولها ،مما سيسمح للرأي العام بفهم الظاهرة واألضرار التي تسببها.

.87

وفي األخير ،ينبغي لسلطة عامة محددة أن تكون مكلفة بصريح العبارة بالسهر على االمتثال الفعلي
ملتطلبات جمع البيانات وتحليلها بشكل أكثر اتساقا وانتظاما وشموال من قبل مختلف الهيئات واملؤسسات
املعنية.

ح .التوعية والخطاب املضاد
التوصية رقم 4
.88

تهدف هذه التوصية إلى ردع و منع خطاب الكراهية من خالل إثبات خطورته واعتماد خطاب مضاد ،أي
بإعادة تأكيد القيم التي يهددها استخدامه والتشكيك في الفرضيات التي يستند إليها .وتعترف التوصية بأن
تحقيق ذلك يتطلب دعم مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ،ال سيما الشخصيات العامة،
و املسؤولين العموميين ،واملربيين واملعلمين ،واملنظمات غير الحكومية والهيئات املعنية بقضايا املساواة
واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .ومع ذلك ،فإن التركيز على ضرورة حشد الرأي العام بقوة في هذا

64توصية السياسة العامة رقم  ،4الفقرة  " :9إن التقارير املتعلقة بتجربة ذاتية للتمييز تشكل مؤشرات موثوقة ،خاصة عندما تتم
مقارنتها بأنواع أخرى من املعلومات من قبيل إحصائيات البطالة ،والسجالت الجنائية ،والشكاوى املقدمة إلى املحاكم ،إلخ".
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املسعى ُيظهر أن احترام وضمان الكرامة املتأصلة لجميع أفراد األسرة البشرية وحقوقهم املتساوية وغير
القابلة للتصرف هما مسؤولية تقع على عاتق الجميع داخل مجتمع ديمقراطي.
.89

و باملوازاة ،تدعو التوصية رقم  4إلى التركيز بشكل خاص على بعض األشخاص في إطار مبادرات ترمي من
جهة إلى تأكيد الطابع غير املقبول الستخدام خطاب الكراهية ،ومن جهة أخرى إلى ترسيخ القيم التي
تهددها هذه املمارسة .و يجب أال تستهدف هذه املبادرات فقط األفراد أو الجماعات املحتمل تعرضهم
بشكل خاص لتأثير املعلومات التضليلية ،والصور النمطية السلبية والوصم ،بل يجب أن تستهدف أيضا
أولئك الذين رضخوا بالفعل لهذا التأثير أو يحاولون ممارسته .وقد أظهرت التجربة أنه من املمكن أن تهتز
الديمقراطية والتعددية وأن تتم تنحيتهما عندما تكون هناك استجابة للدعوات إلى حرمان البعض من
الحق في املساواة والكرامة ويتم التصرف بناء على ذلك.

.90

وبالتاليُ ،يفهم أن الحفاظ على التعددية والديمقراطية يتطلب تنازالت من قبل األشخاص ومجموعات
األشخاص الذين يجوز تقييد بعض حرياتهم من أجل تعزيز استقرار املجتمع برمته.
التوعية

.91

ومع ذلك ،ال يمكن حماية هذه املثل العليا أو تثمينها فقط من خالل القيود املفروضة على حرية التعبير
والتصرف .ومن الضروري ً
أيضا االعتراف بأهمية احترام التنوع داخل املجتمع وااللتزام املشترك بحماية
هذا التنوع .وفي الوقت نفسه ،ينبغي اتخاذ تدابير إلزالة العوائق بين مختلف فئات املجتمع التي يمكن أن
تعوق تطور االحترام والتفاهم املتبادلين وأن ُتستغل إلثارة الخالفات والعداء .وهناك العديد من الطرق
لتحقيق هذه األهداف.

.92

أوال ،من املهم الحفاظ على معرفة املاض ي ،على سبيل املثال من خالل إحياء ذكرى املحرقة وانتهاكات أخرى
ُ
للديمقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان ارتكبت في أوروبا وأماكن أخرى في سياق تاريخنا املشترك؛ومن
خالل اختيار تواريخ خاصة أو تواريخ للذكرى السنوية أو عن طريق إقامة نصب تذكارية،
و مواصلة البرامج الحالية للتوعية ولفهم الحقائق وجدوى التفكير في األمر في الوقت الحاضر .وسيكون
من املفيد ،على وجه الخصوص ،جلب االنتباه إلى أوجه التشابه بين أهداف وأنشطة املنظمات التي تتشبث
اليوم بالتحريض على الكراهية والتعصب وأهداف وأنشطة املنظمات التي سلكت نفس االتجاه من ذي
قبل و ما ترتب عن ذلك من عواقب وخيمة.

.93

ثانيا ،يجب بذل الجهود لضمان تعزيز وعي عامة الناس بآثار معايير حقوق اإلنسان و بالسبب الذي جعل
االمتثال لهذه املعايير أمرا أساسيا في مجتمع ديمقراطي .وينبغي تحديدا إدراج هذه املسائل – مع التركيز
بشكل خاص على طبيعة وعواقب املمارسات التمييزية –في التعليم العام املقدم للجميع .لذلك ،ينبغي أن
يتلقى املدرسون واألساتذة التدريب املناسب واملواد البيداغوجية الالزمة من أجل تقديم هذا التدريس.
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ومن املهم ،في السياق التعليمي ،أن يطبق هذا التدريس ً
أيضا على العالقات بين التالميذ .65وفي هذا
الصدد ،أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ،في إطار رصدها القطري ،باعتماد تدابير
تهدف إلى تعزيز التسامح واالحترام املتبادلين في الوسط املدرس ي ،بغض النظر عن التوجه الجنس ي أو
الهوية الجنسانية للتالميذ .ومع ذلك ،لوحظ أن املؤسسات املكلفة بتطوير البرامج الدراسية املعنية لم
تضطلع دائما بتنفيذ هذه املسؤولية ،وفي بعض الحاالت ،لم يتم تقديم الحصص بسبب عدم اعتماد
أحكام التنفيذ .لذلك ،ينبغي الحرص على تقديم الدعم الواجب إلعداد وتقديم هذا النوع من الحصص
ورصد اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بهاذين الجانبين على النحو الواجب .باإلضافة إلى ذلك ،ال ينبغي أن
يكون اإلعالم والتوعية بحقوق اإلنسان حكرا على برامج التعليم النظامي ،بل يجب أن تكون موضوعا
متكررا للنقاش في وسائل اإلعالم والبرامج اإلعالمية املوجهة للجمهور الواسع بشكل عام.
.94

ثالثا ،ينبغي إطالق مبادرات ترمي إلى تشجيع احترام التنوع من خالل تعزيز زيادة الوعي بـ"اآلخر" أو
"اآلخرين" داخل املجتمع ،أو دعم املبادرات القائمة في هذا املجال .وقد تأخذ هذه املبادرات شكل مهرجانات
للفنون والسينما،وحفالت موسيقية،وفعاليات في مجال فن الطبخ،وعروض مسرحية ولعب أدوار،
ومعارض ،ومؤتمرات ،وندوات ،ومشاريع خاصة بإشراك املؤسسات التربوية ،وبرامج إذاعية وتلفزيونية
ومنشورات .وباملوازاة ،قد يكون من املفيد مشاركة األشخاص املنحدرين من أصول مهاجرة – بما في ذلك،
على سبيل املثال ال الحصر ،شخصيات مشهورة من عالم الثقافة واالقتصاد والرياضة – في برامج تسلط
الضوء على اندماجهم بنجاح داخل املجتمع مع الحفاظ على هويتهم .إال أنه من غير املرجح أن تؤتي هذه
األنشطة ثمارها إنلم تكن جميع السلطات العامة قدوة لآلخرين من حيث االحترام والتفاهم املتبادل عند
ممارسة وظائفها.
إزالة العقبات التي تعيق الفهم والتفاهم

.95

.96

ً
رابعا ،ينبغي تيسير الحوار بين الثقافات –أي تبادل اآلراء املنفتح و املبني على االحترام بين أشخاص
ومجموعات من ثقافات مختلفة – لفهم وجهات نظر بعضهم البعض بشكل أفضل .ويمكن أن يستند هذا
الحوار إلى املبادئ التوجيهية الواردة في الكتاب األبيض ملجلس أوروبا حول الحوار بين الثقافات "من أجل
العيش ً
معا متساويين في الكرامة" .66ويمكن تشجيع هذا الحوار على وجه الخصوص من خالل تنظيم
فعاليات ثقافية ومشاريع بحثية مشتركة ،وتقديم دروس في اللغات ،وإنشاء برامج املنح الدراسية وتبادل
الطالب،وعقد ورشات عمل حول بعض اإلشكاليات .و عندما يتعلق األمر بمجتمعات ذات عالقات
يسودها تقليديا النزاع ،قد يكون من الضروري الجمع بين املساعدة على الحوار وتدابير رامية إلى تعزيز
الوقاية والوساطة واملصالحة .و مرة أخرى ،من املهم أن تضطلع جميع السلطات العامة بدور نشط في
هذه الحال حتى تكون قدوة يحتذى بها.
خامسا ،يمكن تقوية الروابط بين املجتمعات من خالل "التشجيع على خلق شبكات تعاونية لبناء التفاهم
املتبادل ،وتعزيز الحوار و تحفيز العمل البناء بغية تحقيق أهداف مشتركة ،والبحث عن نتائج ملموسة
من قبيل مشاريع تقديم الخدمات في مجاالت التربية والتعليم ،والصحة،والوقاية من

65انظر التدابير املقترحة في توصية السياسة العامة رقم  ،10الجزأين IIو.III
66أطلق هذا الكتاب وزراء الشؤون الخارجية لدى مجلس أوروبا خالل الدورة الوزارية الـ  7( 118مايو/أيار .)2008
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النزاعات،والتشغيل،و اإلدماج و التثقيف عبر وسائل اإلعالم" .67و قد يكون من املفيد ً
أيضا إنشاء "آلية
مناسبة لتحديد منااطق التوتر املحتملة بين أفراد الطوائف [ ]...املختلفة واملساعدة في منع نشوب
النزاعات و في الوسااطة".68
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سادسا ،ينبغي بذل جهود خاصة ملكافحة املعلومات التضليلية و الصور النمطية السلبية والوصم ،وهي
كلها ظواهر يمكن أن تشكل أساس الخطاب الكراهية .وبالتالي ،ال ينبغي للشرطة والقضاء الكشف عن
األصل اإلثني للجناة املزعومين إال عندما يكون ذلك ضرو ًريا للغاية ويتوخى تحقيق هدف مشروع ،ألن هذا
الكشف يمكن أن يعزز األحكام املسبقة دون مبرر ،بينما قد يتم إهمال التبرئة الالحقة من لهؤالء الجناة
املحتملين أو حتى التغاض ي عنها .ومع ذلك ،ال يكفي تصحيح "الحقائق" وتكذيب الخصائص املزعومة
ً
املنسوبة خطأ إلى شخص معين أو مجموعة معينة من األشخاص ،ألن هذا النوع من التصحيح قد ال يكون
له نفس الصدى أو االهتمام الذي حظيت به التعليقات األصلية .لذلك ،يجب السعي إلى نشر خطابات
أخرى على أوسع نطاق ممكن و في شكل يسهل فهمه ،حول األشخاص أو املجموعات املستهدفة من
املعلومات التضليلية ،والصور النمطية السلبية والوصم ،بغية تقديمهم في صورة إيجابية بناء على حجج
ُ
متينة ومن أجل كسر بشكل ال يمكن دحضه للصورة السلبية التي تعطى عنهم ،وذلك عبر اتخاذ تدابير
لتعزيز مشاركة وتقبل األشخاص املنحدرين من أقليات في الفرق الرياضية ،على سبيل املثال .باإلضافة
إلى ذلك ،يجب حظراللجوء إلى التنميط –أي تطبيق صور نمطية قائمة على االنتماء إلى مجموعة معينة
من األشخاص –69بشكل صارم كأساس التخاذ تدابير في إطار مكافحة اإلرهاب ،وتطبيق القانون،
وسياسات الهجرة ،وعمليات مراقبة الجمارك ومراقبة الحدود .70وعلى الرغم من أن هذه الجهود ال يمكنها
دائما تغيير وجهة نظر جميع األشخاص الذين يمارسون التضليل اإلعالمي،ويطبقون الصور النمطية
السلبية ويوصمون مجموعات معينة ،فيمكنها أن تساهم في منع أشخاص آخرين من التأثر بهذه
املمارسات.
أهمية الخطاب املضاد

.98

وفي األخير ،ينبغي استكمال هذه الجهود باإلدانة الصريحة والفورية ودون مواربة للحاالت امللموسة
لخطاب الكراهية .إن اإلدانة الواضحة والصريحة الستخدام خطاب الكراهية ضرورية ليس فقط ألن هذه
الظاهرة غير مقبولة بتاتا في مجتمع ديمقراطي ،ولكن ً
أيضا ألن هذه اإلدانة تساهم في ترسيخ القيم التي
يستند إليها هذا املجتمع .لذلك ،ال ينبغي أن يكتفي الخطاب املضاد بالتأكيد أن استخدام خطاب
تعد هذه املمارسة غير ديمقراطية ً
الكراهية ممارسة مذمومة ،ولكن ينبغي له أن يفسر ملاذا َ
أيضا .ومن
املهم أال يبقى أحد مكتوف األيادي أو أن يسمح بخطاب الكراهية كيفما كان شكله دون التدخل لشجبه.
و يتعلق هذا الجانب بشكل خاص بوسائل اإلعالم اإللكترونية التي توفر مجموعة متنوعة من الطرق للرد

67على النحو املوص ى به في قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  18/16تحت عنوان "مكافحة التعصب والصور النمطية السلبية والوصم
والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد األشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم" 24( ،مارس/أذار  ،)2011الفقرة ( 5أ).
68املرجع السابق ،الفقرة ( 5ب).
ً
69وفقا لتوصية السياسة العامة رقم  ،11يقصد بالتنميط العنصري "استخدام الشرطة ،دون مبرر موضوعي ومعقول ،ألسباب مثل
العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو األصل القومي أو اإلثني في أنشطة الرصد أو املراقبة أو التحقيق"(الفقرة .)1
70فيما يتعلق بضرورة منع التنميط ،انظر على سبيل املثال تقرير املقرر الخاص املعني باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب20 ،A/HRC/29/46 ،أبريل/نيسان .2015
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على املحتويات التي يتم نشرها .لذلك ،ينبغي تشجيع مستخدمي هذه املواقع ،بغض النظر عن شكلها،
على اإلبالغ عن أي حاالت مرتبطة بخطاب الكراهية يصادفونها و على استنكار التعليقات املقدمة بوضوح
و شدة .ومع ذلك ،إذا كان على الجميع شجب ممارسة خطاب الكراهية ،فإن الشخصيات العامة يمكنها
أن تقدم إسهاما خاصا في هذا الصدد ،ألن التقدير الذي تحظى به يجعل لصوتها ً
تأثيرا هاما على اآلخرين.
لذلك ،من الضروري أن تندد جميع الشخصيات العامة ،ال سيما القادة السياسيين والدينيين وقادة
املجتمعات املحلية ،وكذلك الشخصيات البارزة في عالم الفنون واألعمال والرياضة ،بأي خطاب للكراهية
يواجهونه ،وإال فإن صمتهم قد يساهم في إضفاء الشرعية على استخدام خطابات من هذا القبيل.وفي إطار
دورات الرصد ،لوحظ أن الهيئات املكلفة بقضايا املساواة ومؤسسات الوسيط واملؤسسات الوطنية
ً
لحقوق اإلنسان كثيرا ما تدين بشدة اللجوء إلى خطاب الكراهية ،وهو أمر يستحق الثناء بال شك.
لكن،يجب أن يكون هذا املوقف ً
عاما ،ال سيما بين الشخصيات العامة ،وأال يظل محصورا في بضعة
أصوات معزولة .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يتجسد الخطاب املضاد في االنسحاب من األنشطة
واملنظمات التي يشارك فيها أشخاص نشطاء يمارسون خطاب الكراهية.
.99

إذا كان ملعظم التدابير املقترحة أعاله نطاق عام ،فإن التوصية رقم  4تؤكد أن تلك التدابير ضرورية بشكل
خاص فيما يتعلق باألطفال والشباب واملوظفين العموميين .وبالفعل تعتبر الفئتان األوليان ،بحكم السن،
شديدة التأثير بخطاب الكراهية ،ولكن يمكن تثقيفهما وتحريرهما بسرعة أكبر من التحيزات التي تديم
وتعد هذه اإلجراءات ضرورية ً
استخدام هذا الخطابَ .
أيضا بالنسبة للموظفين العموميين ألن وضعهم
يسمح لهم بممارسة تأثير إيجابي على اآلخرين ،لكنه يعزز على العكس خطورة خطاب الكراهية الذي يمكن
أن يمارسوه مع انقياد واضح للدولة.

ً
 .100تتوخى التوصية رقم  4أيضا تدابير لتشجيع املحرضين على خطاب الكراهية على التنديد بهذه املمارسة
ومساعدتهم على االنفصال عن الجماعات التي تستخدم هذا الخطاب .صحيح أن هذه املهمة ليست هينة،
خاصة وأن التحيزات الراسخة يمكن أن تعطي طابعا شبه "عادي" ملمارسة خطاب الكراهية .ومع ذلك،
ليس من املستحيل تغيير السلوكيات وقد تم تسجيل مشاريع متنوعة في هذا االتجاه في إطار دورات
الرصد .لذلك سيكون من املناسب تكرار ودعم هذه املشاريع ،من خالل االستلهام ً
أيضا من الخبرة
املكتسبة في إطار البرامج الرامية إلى تثقيف مرتكبي العنف املنزلي لتبني سلوك غير عنيف في العالقات بين
األشخاص ،طبقا لـلمادة  )1(16من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف
املنزلي.
 .101إن التدابير املتوخاة في التوصية رقم 4ليست موجهة لألفراد فحسب ،بل أيضا ملجموعة واسعة من
الجهات الفاعلة .و مع ذلك ،تعترف التوصية رقم  4بأن املنظمات غير الحكومية والهيئات املكلفة بقضايا
املساواة واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يمكنها أن تقدم – وغالبا ما تقوم بذلك –مساهمة خاصة
في هذا الصدد ،بشكل انفرادي أو بالتعاون فيما بينها .و إذا كان على الهيئات املكلفة بقضايا املساواة
واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في بعض الحاالت أن تكون مخولة على النحو الواجب بمكافحة
خطاب الكراهية ،فإنه يجب منحها جميعا املوارد الالزمة لالضطالع بهذه املهمة.
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 .102عالوة على ذلك ،تركز التوصية رقم  4بشكل خاص على العمل التثقيفي بغية توعية الرأي العام بمخاطر
خطاب الكراهية وتعزيز التشبث بالتعددية والديمقراطية .ويتطلب هذا العمل تعزيز اإلمكانات املتاحة
للمدرسين و املربيين حتى يكونوا قادرين على تقديم البرامج الالزمة .71و تحقيقا لهذه الغاية ،ينبغي دعم
مبادرات التدريب/التكوين على النحو الواجب ،فضال عن إنتاج املواد التي ستستخدم في سياق هذه
البرامج التثقيفية.
 .103من املحتمل أن يكون لهذه التدابير ،التي يمكن اتخاذها بمعزل عن غيرها ،وزن أكبر بكثير إذا ما اندرجت
في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء املعنيين .ويمكن أن يتعلق األمر ،على غرار ما تمت
مالحظته في إطار دورات الرصد ،باعتماد استراتيجيات وخطط عمل وطنية ملكافحة التطرف والعنصرية
وكره األجانب ومعاداة السامية وما يتصل بذلك من تعصب أو ملكافحة رهاب املثلية وكراهية مغايري الهوية
الجنسانية .وينبغي أن تكون هذه االستراتيجيات والخطط مصحوبة بمهام ملموسة بالنسبة للوزارات
والبلديات والشرطة ،وأن يتم تصميمها وتقييمها على أساس سنوي .وباملثل ،ينبغي اعتماد خطط عمل
تهدف إلى إدماج مجتمعات األقليات وإشراكها في جميع مراحل تصميم ورصد وتقييم هذه الخطط .وعلى
أي حال ،من الضروري أن تندرج كل هذه املبادرات في إطار عملية دائمة وليس عملية ظرفية وأن تهدف
إلى مكافحة جميع أشكال خطاب الكراهية.

خ .دعم األشخاص املستهدفين بخطاب الكراهية
التوصية رقم 5
 .104تتناول هذه التوصية ضرورة تقديم الدعم،بأشكال مختلفة ،لألشخاص املستهدفين من خطاب الكراهية،
ً
اعترافا بحقيقة أن استخدام خطاب الكراهية ال يترتب عنه آثار عاطفية ونفسية سلبية فحسب ،بل وأن
هؤالء األشخاص قد ال يعرفون أن لهم الحق في رفع دعوى ضد تعليقات من هذا القبيل أو قد يتم تثبيطهم
عن القيام بذلك بسبب العواقب املذكورة أعاله أو بسبب أشكال مختلفة من الضغط لدفعهم إلى عدم
ممارسة حقوقهم.

 .105يمكن أن يولد استخدام خطاب الكراهية شعورا بالخوف وانعدام األمن لدى األشخاص املستهدفين بل
وقد يجعلهم يشعرون ً
أيضا – دون أي مبرر على اإلطالق –بالذنب أو العار أو اإلهانة ،مما يؤدي إلى فقدان
الثقة في النفس واحترام الذات .عالوة على ذلك ،يمكن أن تؤدي هذه املشاعر إلى ظهور أعراض جسدية
مثل قلة النوم والصداع ،باإلضافة إلى مشاكل أكثر خطورة على مستوى الصحة العقلية والجسدية.
ونتيجة لذلك ،يمكن أن تكون لها تداعيات على جميع جوانب الحياة – في العمل ،واملدرسة ،واملنزل – لكن
تأثيرها على العالقات األسرية والرغبة في املشاركة داخل املجتمع يعتبر قويا بشكل خاص.72

71انظر في هذا الصدد التوصيات املفصلة املعروضة في الجزء  IIIمن توصية السياسة العامة رقم .10
72انظر ،على سبيل املثال ،األبحاث املنشورة في "Psychological Effects of Hate Crime – Individual Experience ( ،"I. Dzelme
.2008 ،)and Impact on Community (Attacking Who I am) A qualitative study, Latvian Center for Human Rightsوهذا
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تقديم املشورة واإلرشادات
 .106لذلك ،ينبغي الحرص على تقديم الدعم املناسب لألشخاص الذين يعانون أو املعرضين للمعاناة من أي
من عواقب خطاب الكراهية .ويجب ،على وجه الخصوص ،تقديم هذا الدعم في أقرب وقت ممكن بعد
التعرض لخطاب الكراهية والحقا ،من خالل مختلف التدابير الرسمية ملكافحة هذه الظاهرة ،ال سيما
تطبيق املتابعة الجنائية .وينبغي أن يكون املستشارون االجتماعيون والنفسيون املدربون على النحو
الواجب مسؤولين عن تقديم هذا الدعم .ويتعين عليهم تحديدا أن يكونوا قادرين على استجواب الشخص
املعني بشأن مشاعره ومخاوفه ،وكذلك على تحديد ما إذا كان ذلك الشخص بحاجة إلى مساعدة طبية.
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن يكونوا قادرين على تخليص الضحية من أي شعور بالذنب ومساعدتها على
استعادة بعض السيطرة على نفسها والشعور بالثقة .و من الجدير أيضا اإلقرار بأن مسار املعافاة قد
يستغرق بعض الوقت وأن هذه املدة قد تختلف باختالف تجربة الشخص املتضرر وشخصيته .و يجب
تنظيم دعم املستهدفين بخطاب الكراهية ،بطريقة منهجية وأن يكون هذا الدعم متاحا بغض النظر عن
شكل الخطاب.
ممارسة الحق في التعويض لجبرالضرر
.107

باملوازاة ،يحق لألشخاص املستهدفين بخطاب الكراهية الرد عبر خطابات مضادة وإدانات ،وكذلك من
خالل رفع دعاوى أمام املحاكم والسلطات املختصة .ومع ذلك ،فإن امتالك هذه الحقوق ليس كافيا .يجب
أن يعرف هؤالء األشخاص ً
أيضا بوجود تلك الحقوق و أال يتم تثبيطهم عن ممارستها.

.108

يمكن اتخاذ تدابير متنوعة للتأكد من أن املستهدفين بخطاب الكراهية على دراية بحقوقهم ،بما في ذلك
حمالت دعائية تشجب بوضوح الطابع غير املقبول لخطاب الكراهية وتعرض مختلف الوسائل املتاحة لهم
ملواجهته أو املطالبة بالتعويض عن الضرر .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تؤكد هذه الحمالت،مع معالجة
الوضع الخاص للشخص املعني ،أن تقديم شكوى يشكل عنصرا أساسيا في املبادرات العامة الرامية إلى
مكافحة استخدام خطاب الكراهية .وعلى الرغم من أن هذه املبادرات ً
غالبا ما تكون ذات نطاق عام ،إال
أنه قد يكون من املفيد أحيانا أن تستهدف بشكل خاص أعضاء مجموعات معينة ،على سبيل املثال
األقليات الظاهرة أو املثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجنس ي ومغايري الهوية الجنسانية ،من خالل
املنظمات غير الحكومية التي تمثلهم أو وسائل اإلعالم املفضلة لديهم.

.109

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن نشر املعلومات بشأن مختلف وسائل التدخل املتاحة ملكافحة استخدام خطاب
الكراهية من خالل مكاتب اإلدارة الحكومية املركزية واملحلية التي يستخدمها الجمهور ،وعبر مراكز تقديم
املشورة ،واملحامين واملنظمات غير الحكومية.

األمر معترف به ً
أيضا في األمر التوجيهي رقم 2012/29/UEالصادر عن البرملان األوروبي واملجلس بتاريخ  25أكتوبر/تشرين األول 2012
والذي يحدد املعايير الدنيا بشأن حقوق ضحايا اإلجرام ودعمهم وحمايتهم والذي يعوض القرار اإلطاري للمجلس رقم .2001/220/JAI
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إزالة الحواجزالتي تعيق التعويض لجبرالضرر
 .110من ناحية أخرى ،حتى إذا كان األشخاص املستهدفون بخطاب الكراهية يعرفون حقوقهم ،فقد يتم
تثبيطهم عن ممارستها بسبب عوامل مختلفة ،بما في ذلك الشعور بأن اإلجراء معقد للغاية أو مكلف أو
ً
غير ُمجد ،خاصة إذا كانوا يعتقدون أنه لن يتم تصديقهم أو أخذهم على محمل الجد ،ولكن ً
أيضا خوفا
من أي إجراءات انتقامية محتملة من قبل أصحاب خطاب الكراهية أو بسبب التهديدات الحقيقية التي
يوجهها لهم هؤالء األشخاص .ويبدو أن كل هذه العوامل تؤدي إلى نقص في اإلبالغ عن حاالت خطاب
الكراهية ،كما أشير إلى ذلك خالل دورات الرصد.
 .111في مواجهة املخاوف املتعلقة بتعقيد إجراءات االنتصاف وكلفتها – ال سيما عندما يتعلق األمر بإجراءات
قضائية – ضد استخدام خطاب الكراهية ،يتمثل اإلجراء األكثر فعالية في تحديد معايير صريحة وواضحة
قدر اإلمكان وفي ضمان تقديم املساعدة الالزمة في هذا املجال .ويمكن أن تتمثل هذه املساعدة في الدعم
املقدم للمنظمات (منظمات غير حكومية أو هيئات مكلفة بقضايا املساواة أو مؤسسات وطنية لحقوق
اإلنسان) التي تقدم املشورة وتمثل املعنيين في اإلجراءات ذات الصلة ،و/أو في توسيع أنظمة املساعدة
القانونية لتشمل إجراءات االنتصاف ،خاصة منها اإلجراءات القضائية .وليس من املناسب أن تفرض
سلطات عمومية أو منظمات خاصة رسوما للبت في الشكاوى املتعلقة بخطاب الكراهية املعروضة عليها.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن املصاريف التي قد تنجم عن دعوى قضائية مرفوعة الستخدام هذا الخطاب ال
ً
ينبغي أن تكون ذات طبيعية تجعل هذا اإلجراء مستحيال .عالوة على ذلك ،ينبغي تدريب جميع األشخاص
املسؤولين عن تلقي الشكاوى ،سواء داخل السلطات العامة أو في املنظمات الخاصة ،على النحو الواجب
لضمان أن سلوكهم ال يردع املدعي.
 .112ومن املرجح أن يبقى هذا اإلطار املواتي لالنتصاف غير مستغل إذا كان هناك شعور عميق بعدم جدوى
سبل االنتصاف هذه ،سواء لدى الشخص املعني أو املجموعة التي ينتمي إليها .لذلك ،فإنه من الضروري
إظهار النتيجة اإليجابية لسبل االنتصاف هاته :تعويض الشخص الذي يقدم الطعن و/أو التدابير املتخذة
ملنع أي إمكانية للعود.وهذا ال يتطلب التحقيق في الشكاوى وإثبات الوقائع املبلغ عنها فيها على النحو
الواجب فحسب ،بل يقتض ي أيضا نشر نتائج هذه اإلجراءات للعموم على نطاق واسع؛ و يمكن إدراج هذا
العنصر األخير بشكل مفيد في البرامج املخصصة لتوعية األشخاص املستهدفين بخطاب الكراهية
بحقوقهم.
ً
 .113عالوة على ذلك ،ال ينبغي أن يقبل األشخاص املستهدفون بخطاب الكراهية بثنيهم عن اإلبالغ خوفا من
العواقب التي قد تنشأ عن ذلك أو عن تقديم أدلة على هذا االنتهاك .وبالتالي ،ينبغي أن يكون هناك
تنصيص صريح في القانون الجنائي يحظر أي تدابيرانتقامية (الطرد من العمل ،التحرش ،إلخ ).ضد هؤالء
األشخاص .على سبيل املثال ،أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ،في إطار رصدها
القطري ،بتوفير إمكانية للمهاجرين غير الشرعيين لإلبالغ عن جريمة الكراهية دون خوف من الترحيل
الفوري.
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د .التنظيم الذاتي
التوصية رقم 6
 .114تتناول هذه التوصية السبل التي يمكن من خاللها لبعض الهيئات واملؤسسات وغيرها من املنظمات التي
ينتمي إليها مرتكبو خطاب الكراهية أو يرتبطون بها بطريقة ما،أن تساهم في مكافحة استخدام خطاب
الكراهية .فإذا كانت هذه الظاهرة موضوع اهتمام عام َوت ُ
حدث في العديد من الفضاءاتً ،
فغالبا ما يكون
لدى أصحاب خطاب الكراهية روابط خاصة –ال سيما كموظفين أو مرتفقين– مع واحدة أو أكثر من
الهيئات واملؤسسات واملنظمات التي قد تكون كيانات عامة أو خاصة ويمكن أن تشمل البرملانات وغيرها
من الهيئات املنتخبة على املستوى الوطني واإلقليمي واملحلي ،والوزارات وهيئات عمومية أخرى ،والوظيفة
العمومية ،واألحزاب السياسية ،والجمعيات املهنية ،واملؤسسات التجارية والتعليمية واألكاديمية وغيرها
من املؤسسات التربوية ،باإلضافة إلى مجموعة واسعة من املنظمات الثقافية والرياضية.
مسألة متعلقة باملسؤولية
 .115حتى إذا كانت املشاكل التي يطرحها خطاب الكراهية ال تمثل بالضرورة محورا معينا في نشاط جميع هذه
الهيئات واملؤسسات واملنظمات ،فإنها تنطوي جميعها على مسؤوليتنا املشتركة ،في مجتمع ديمقراطي،
باحترام وضمان الكرامة األصيلة لجميع أفراد األسرة البشرية وحقوقهم املتساوية وغير القابلة للتصرف.
لذلك ،ينبغي لهذه الهيئات واملؤسسات واملنظمات،حسب ما يسمح به اختصاصها ،أن تؤكد بشكل ال لبس
فيه أن استخدام خطاب الكراهية من قبل أعضائها أمر غير مقبول بتاتا و ينبغي لها اتخاذ تدابير وقائية
أو عقابية ،عند االقتضاء .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تحرص هذه الكيانات على إحاطتها علما بأي حاالت
لخطاب الكراهية يرتكبها أعضاؤها .ومن ناحية أخرى ،ينبغي لها أن تنظم دورات تدريبية حتى يفهم هؤالء
األشخاص ملاذا ُي َعد استخدام خطاب الكراهية أمرا غير مقبول وحتى يبلغ األشخاص اآلخرون عن أي
استخدام لهذا الخطاب ويدينونه.
عناصرضرورية
 .116إن تسليط الضوء في هذا الجزء من التوصية على التنظيم الذاتي يعكس ضرورة الحرص على أن تكون
أي مراقبة لحرية التعبير محدودة قدر اإلمكان .وفي ذلك اعتراف أيضا بأن هذه الهيئات واملؤسسات
واملنظمات غالبا ما تكون في وضعية أفضل لتحديد أشكال معينة من استخدام خطاب الكراهية ومنع
استمرارية هذه الظاهرة ،سواء عن طريق اإلقناع أو فرض عقوبة بشكل أو بآخر .وفي كثير من األحيان،
يعد التنظيم الذاتي أنسب االستجابات وأكثرها فعالية ملكافحة خطاب الكراهية .ومع ذلك ،من املعترف
به ً
أيضا أن اطبيعة هذه الهيئات واملؤسسات واملنظمات يمكن أن تختلف بشكل كبير ،مما يؤثر على
الطريقة الدقيقة التي تضطلع بها بهذه املسؤولية الخاصة .وبالتالي ،ينبغي للحكومات أن تأخذ هذه
الحقيقة بعين االعتبار عند دعم هذه الهيئات واملؤسسات واملنظمات في جهودها للتنظيم الذاتي .وال
ينبغي ،على وجه الخصوص ،أن يكون هذا الدعم مشروطا باعتماد نموذج واحد للتنظيم الذاتي؛ ولهذا
السبب ،خصصت التوصية رقم  7تحديدا ملوضوع لتنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم.
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 .117ومع ذلك ،تحدد التوصية رقم  6بعض الخصائص التي قد يكون من املفيد إدراجها في جميع نظم التنظيم
الذاتي ،مثل اعتماد مدونات لقواعد السلوك (أو مدونات األخالقيات) تنص على عقوبات معينة في حال
انتهاك أحكامها؛وإنشاء آليات لرصد التصريحات واملنشورات بغية منع تطبيق الصور النمطية السلبية
واملعلومات الزائفة؛ والتدريب/التكوين وإنشاء آليات االنتصاف.
مدونات قواعد السلوك
.118

يكتس ي وجود هذا النوع من املدونات أهمية أكبر حيث أنه من املمكن أن يتمتع صاحب هذا الخطاب
بحصانة بحكم منصبه (كما هو الحال بالنسبة للقضاة و النواب البرملانيين) ،مما قد يمنع أي شكل آخر
من أشكال اإلجراءات ضد استخدام خطاب الكراهية من قبل الشخص املعني.

.119

يتضح من رصد اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن هيئات ومؤسسات ومنظمات مختلفة
قد اعتمدت بالفعل مدونات قواعد السلوك (أو مدونات األخالقيات) باإلضافة إلى معايير مماثلة (ال سيما
األنظمة الداخلية) يمكنها االستناد إليها ملكافحة أي خطاب للكراهية من قبل أعضائها املنتسبين بطريقة
أو بأخرى .وقد سجل في بعض الدول األعضاء وجود مدونات خاصة بالقضاة ،والوزراء ،والنواب
البرملانيين ،وأعضاء املنظمات املهنية ،وأعضاء املنظمات الرياضية ،واملوظفين في الجامعات والطلبة
الجامعيين و مؤسسات أخرى للتعليم العالي .باإلضافة إلى ذلك ،ثمة مواثيق أو مدونات دولية أو إقليمية
ت َّ
طبق على الهيئات واملؤسسات واملنظمات العاملة في الدول األعضاء ،مثل املدونة التأديبية لالتحاد الدولي
لكرة القدم(فيفا)واللوائح التأديبية لالتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)أو ميثاق األحزاب السياسية
األوروبية من أجل مجتمع غير عنصري .وفي بعض الحاالت ،يكون لهذه املدونات نطاق عام للغاية ،خاصة
عندما يتعلق األمر بأنشطة رياضية .وبالتالي ،يمكنهم تطبيقها ليس فقط على األشخاص الذين يمارسون
الرياضة املعنية أو يساهمون في تنظيمها وإدارتها ،ولكن أيضا على املتفرجين وأنصار هذه األنشطة حيث
ما أقيمت و في أي أماكن أخرى (على سبيل املثال،أثناء الرحلة إلى مكان انعقاد النشاط املعني) .وتطبق
مدونات معينة موجهة ألعضاء البرملان على أي فضاء يتم فيه استخدام كالم منبوذ و بالتالي ال يقتصر
تطبيقها على اإلجراءات البرملانية فقط.

.120

ومع ذلك ،فإن أحكام هذه املدونات ال تشير دائما بصريح العبارة إلى استخدام خطاب الكراهية .وعلى
العكس من ذلك ،قد تتناول أشكاال مختلفة من السلوك التي يمكن أن تدخل في نطاقه ،مثال استخدام
مصطلحات مهينة أو بذيئة أو تهديدية ،أو مثال اإلشارة بطريقة عامة إلى ضرورة احترام الكرامة واملساواة.
لكن ولسوء الحظ ،ال تندرج مختلف أشكال خطاب الكراهية من الناحية العملية ضمن نطاق هذا النوع
من الصياغة ،وبالتالي ،ال يتم اتخاذ أي تدبير ملعاقبة بعض أصحاب خطاب الكراهية ،خاصة أولئك الذين
يلجؤون إلى استخدام لغة عنصرية معادية للمثليين/مغايري الهوية الجنسانية .و من املرجح أن يكون
استخدام هذه املدونات في مكافحة خطاب الكراهية أكثر فاعلية إذا تمت اإلشارة إلى السلوك املحظور في
صياغة صريحة من خالل الرجوع إلى تعريف خطاب الكراهية املعتمد في هذه التوصية .وينبغي أن تتضمن
هذه املدونات ،على وجه الخصوص ،جميع أشكال خطاب الكراهية ،وليس فقط تلك التي تقع تحت طائلة
القانون الجنائي .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي لها أن تجدد التأكيد بشكل ال لبس فيه على تشبث من يتبنونها
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باملساواة والكرامة وأال تترك أدنى شك بشأن الطابع غير املقبول لخطاب الكراهية .وفي جميع الحاالت،
ينبغي أن تكون صياغة هذه املدونات واضحة وسهلة الفهم حتى ال يكون هناك غموض فيما يتعلق
ُ
بالسلوكيات التي تعتبر غير مقبولة .وهذه نقطة مهمة بالنسبة لألشخاص املعرضين للعقوبات واألشخاص
املستهدفين بخطاب الكراهية على حد سواء .عالوة على ذلك ،ال ينبغي االكتفاء بنشر هذه املدونات على
األشخاص الذين تطبق عليهم وإعالمهم بها ،بل يتعين إتاحتها أيضا للجمهور حتى يتمكن أي شخص لديه
مصلحة في إنفاذ أحكامها من التصرف ً
وفقا لذلك.
.121

تدعو التوصية رقم  6بشكل خاص األحزاب السياسية إلى التوقيع على ميثاق األحزاب السياسية
األوروبية من أجل مجتمع غير عنصري ،وهو انضمام يعني من جهة أنها تعترف بمسؤولياتها الخاصة
كجهات فاعلة في العملية السياسية الديمقراطية ،ومن جهة أخرى ،أنها مثال ينبغي االحتذاء به في مجال
اعتماد املدونات الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية.73
التنفيذ

.122

إذا كان اعتماد املدونات في حد ذاته يوضح تشبثا بالقيم التي تجسدها ،فمن الضروري ً
أيضا ،لكي تكون
فعالة ،وضع آليات معينة تهدف إلى ضمان االمتثال ألحكامها ،وهذا ما يمكن تحقيقه على النحو األمثل
من خالل الجمع بين مختلف آليات الرصد و االنتصاف.

.123

قد تتنوع طرق الرصد .في بعض الحاالت ،تتمثل ببساطة في االستماع إلى التعليقات والتدقيق في منشورات
أعضاء الهيئة أو املؤسسة أو املنظمة املعنية ،قبل اتخاذ التدابير املناسبة .ومع ذلك ،ينبغي تعيين مسؤول
عن الرصد بشكل صريح ،حتى وإن كان بإمكان أشخاص آخرين جلب االنتباه إلى استخدامات محددة
لخطاب الكراهية .باإلضافة إلى ذلك ،وكما تشير إلى ذلك التوصية رقم  ،6من املهم بشكل خاص أن يسعى
املسؤولون عن هذه اليقظة إلى الكشف عن أي صور نمطية سلبية ومعلومات خاطئة ،حيث يمكن أن
ً
تمثل األولى شكال أقل فظاعة من خطاب الكراهية ،بينما قد تعزز الثانية األحكام املسبقة التي تسمح
باستمرار هذه الصور النمطية .وفيما يتعلق بالتظاهرات الرياضية ،يجب إيالء اهتمام خاص ملراقبة
املتفرجين بغية منعهم من توزيع أو بيع أي مواد تحتوي على كالم يحض على الكراهية بالقرب من مكان
انعقاد تلك التظاهرات ،وكذلك من أجل منع األشخاص الذين يحملون أو يرفعون الفتات أو منشورات
أو رموز تمثل خطابا للكراهية من الدخول إلى تلك األماكن ،أو من أجل تعليق أو إيقاف التظاهرة عندما
يروج املتفرجون لخطاب الكراهية.74

.124

يمكن أن تكون آليات االنتصاف وسيلة لتحديد انتهاكات أحكام املدونات ،حتى في حال عدم إبالغ آليات
الرصد الداخلية أو التقارير الخارجية عن وقائع من هذا القبيل .باإلضافة إلى ذلك ،بمجرد إثبات هذا
االنتهاك ،يمكن اتخاذ قرار بشأن العقوبات الواجب فرضها .و ينبغي أن تكون هذه اآلليات مفتوحة ليس
فقط ألعضاء الهيئة أو املؤسسة أو املنظمة املعنية ،ولكن ً
أيضا لألشخاص الذين لديهم أسباب للشعور

73انظر أيضا إعالن اللجنة األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب بشأن استخدام عناصر عنصرية ،ومعادية للسامية ومعادية
لألجانب في الخطاب السياس ي (املعتمد في  17مارس/أذار .)2005
74انظر توصية السياسة العامة رقم  12بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في مجال الرياضة.
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بأنهم مستهدفون من تعليقات تحض على الكراهية أدلى بها أحد أعضاء هذه الكيانات .ويجب أن تنص
هذه اآلليات على إجراءات واضحة وعادلة وشفافة وسهلة الولوج ،على سبيل املثال ،من خالل خط هاتفي
للمساعدة أو إمكانية االتصال عبر اإلنترنت .و ينبغي للهيئات واملؤسسات واملنظمات التي تتوفر على آليات
االنتصاف أن تبذل جهودا خاصة لتشجيع املستهدفين بخطاب الكراهية على تقديم الشكاوى .كما ينبغي
لها مراقبة الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه الشكاوى من أجل توفير سبل انتصاف فعالة لألشخاص
الذين يعانون من عواقب هذه التعليقات.
.125

تنص معظم املدونات املعمول بها أيضا على عقوبات في حال انتهاك أحكامها .وتختلف هذه العقوبات،
لكنها قد تشمل فرض غرامات ،إقالة وزير أو قاض ،و تعليق نائب برملاني عن اإلجراءات البرملانية ،وطرد
وحظر أشخاص من حضور التظاهرات الرياضية ،وسحب النقاط في املسابقات الرياضية،واشتراط
تنظيم األحداث الرياضية خلف أبواب مغلقة بدون جماهير .ومن املهم بالنسبة ألي عقوبة مفروضة أن
تعكس بأمانة خطورة خطاب الكراهية املدلى به؛ وإال قد يكون للمرء انطباع بوجود تأييد الستخدام
خطاب الكراهية .و بالتأكيد ،يمكن لفرض عقوبات مناسبة وعلنية على خطاب الكراهية أن يوجه رسالة
واضحة عن رفض أي خطاب للكراهية وأن يظهر أن حرية التعبير املطلقة غير مقبولة .و بالتالي ،عند
املعاقبة على حالة معينة من خطاب الكراهية ،من املهم أن تكشف إدارة الهيئة أو املؤسسة أو املنظمة
املعنية عن هذه الحقيقة ألعضائها وللرأي العام ،مع تجديد التأكيد القاطع و دون أي لبس بأن خطاب
الكراهية غير مقبول على اإلطالق.

.126

تعتمد فعالية تنفيذ هذه املدونات إلى حد كبير على ضرورة توفير التدريب/التكوين املناسب لألشخاص
الذين يتحملون مسؤوليات في هذا الصدد .ويجب عليهم تحديدا أن يفهموا عما ينطوي خطاب الكراهية،
بما في ذلك في أشكال مشفرة أو أقل وضوحا ،وأن يعرفوا كيفية الرد عليه و التعامل مع مرتكبيه ،وكذلك
كيفية الرصد و استخدام آليات االنتصاف على النحو الواجبً .
نظرا ألن هذه املهمة ال يمكن تنفيذها
بسهولة بالنسبة لجميع الوكاالت واملؤسسات واملنظمات التي قد يكون من املناسب لها اعتماد مدونات
تتناول خطاب الكراهية ،فمن املحتمل أن يكون الدعم الحكومي ً
مفيدا بشكل خاص ،سواء تم تقديمه
بشكل مباشر أو من خالل تسهيل تقديم املساعدة من قبل كيانات تتوفر لديها اختصاصات محددة في
هذا املجال.

.127

.128

ً
عالوة على ذلك ،ال يمكن أن يكون تنفيذ هذه املدونات فعاال إال إذا تم تخصيص التمويل الالزم الشتغال
مختلف آليات الرصد واالنتصاف .لذلك يجب أن يؤخذ هذا العامل في االعتبار عند اعتماد هذه املدونات
و كذلك عند مراجعتها.
ومن أجل تسهيل اعتماد وتطبيق مدونات قواعد السلوك (أو مدونات األخالقيات) ملكافحة استخدام
خطاب الكراهية ،سيكون من املفيد أيضا أن تساهم الحكومات في تعزيز تبادل املعلومات بين جميع
الهيئات واملؤسسات واملنظمات املعنية بغية دراسة مزايا و نواقص املدونات املستخدمة منذ مدة طويلة.
العالقة مع أشكال أخرى من التعويض لجبرالضرر
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.129

.I

ً
في كثير من الحاالت ،يفترض أن يكون التنظيم الذاتي عموما وآليات االنتصاف الداخلية على وجه
الخصوص قادرين على االستجابة بفعالية الستخدام خطاب الكراهية ،ال سيما عن طريق توفير
التعويض الواجب لألشخاص املستهدفين .ومع ذلك ،ال يكون الوضع كذلك دائما ،خاصة عندما ال
تقتض ي حالة معينة من خطاب الكراهية أي تعويض أو عقوبة جنائية .لذلك ،إذا كانت آليات التنظيم
الذاتي غالبا ما تسمح بإلغاء الحاجة إلى تطبيق أشكال أخرى من التعويض طبقا للقانون ،فإنه ال ينبغي
لها أبدا أن تكون أو تصبح عائقا أمام هذه األشكال األخرى لجبر الضرر.

وسائل اإلعالم واإلنترنت
التوصية رقم 7

.130

في الغالبية العظمى من الحاالت ،يتم التعبير عن خطاب الكراهية من خالل وسائل اإلعالم واإلنترنت،
وغالبا ما تزيد اإلمكانيات التي يوفرها اإلنترنت لربط االتصال البيني من نطاق وفورية هذا االستخدام .وفي
الوقت نفسه ،تعد وسائل اإلعالم واإلنترنت من بين أهم الوسائل التي ال تتيح فقط التواصل وتوطيد القيم
التي يسعى خطاب الكراهية إلى تقويضها ،ولكن تساعد أيضا في ممارسة الحق في حرية التعبير ،وهو حق
أساس ي في مجتمع ديمقراطي .لذلك ،فإن تركيز هذه التوصية تحديدا على التنظيم والتنظيم الذاتي
لوسائل اإلعالم واإلنترنت يبرز االعتراف من جهة باألهمية الخاصة التي تكتسيها هذه القطاعات بالنسبة
لخطاب الكراهية – كمحركات لهذا الخطاب و كذلك كأدوات للتنديد به– ومن جهة أخرى بضرورة
الحرص على أن تكون أي مراقبة لحرية التعبير محدودة قدر اإلمكان .وإذا كانت بعض القواعد التي تحكم
وسائل اإلعالم واإلنترنت ال تتعارض مع الحق في حرية التعبير ،فإنه ً
غالبا ما يكون تفضيال لتنظيم الذاتي
أكثر فاعلية وأكثر مالءمة ملكافحة استخدام خطاب الكراهية.
االعتراف بالتنوع

.131

تشير عبارة "وسائل اإلعالم واإلنترنت" إلى أشكال عديدة من التواصل ذات خصائص وتأثيرات جد
مختلفة .وهكذا،تشمل هذه العبارة املنشورات املطبوعة (الصحف ،واملجالت والكتب ،و كذلك الكتيبات
والنشرات وامللصقات)ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية واإللكترونية (اإلذاعة ،والتلفزيون،
وتسجيالت الفيديو والتسجيالت الصوتية الرقمية ،واملواقع اإللكترونية ،والتطبيقات ،والبريد
اإللكتروني ومجموعة كاملة من الشبكات االجتماعية وألعاب الفيديو) ،باإلضافة إلى أشكال التواصل
األخرى التي ستظهر دون شك .و من ناحية أخرى ،فإن بعض العبارات املعبر عنها بصوت عال أو املنشورة
أو التي يتم نشرها بطريقة أخرى تكون من تأليف شخص واحد ،في حين أن البعض اآلخر يصدر عن
شركات كبرى .و تخضع بعض هذه االتصاالت والرسائل ألشكال مختلفة من الرقابة التحريرية ،بينما
تصدر أخرى دون أن يراجعها أي شخص باستثناء مؤلفها ودون حتى إبالغ الشخص الذي يوفر وسيلة
التواصل املعنية بذلك مسبقا .وفي العديد من الحاالت ،يمكن التعرف على صاحب االتصال أو الرسالة،
لكنه قد يبقى في حاالت أخرى ،مجهول الهوية .وتصل بعض االتصاالت والرسائل إلى الجمهور بشكل شبه
فوري بينما يكون البعض اآلخر رهينا برغبة املتلقي في االستماع أو القراءة أو االطالع بطريقة أخرى على
محتواها .ويتم نشر بعضها على نطاق واسع و/أو تظل في السجالت ،بينما يمر البعض اآلخر دون أن
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يالحظها أحد و/أو يختفي بسرعة .وبالتالي ،يجب أن تؤخذ جميع هذه االختالفات في االعتبار لتحديد نطاق
تدابير التنظيم و التنظيم الذاتي ،وكذلك لتحديد الطابع الواقعي للتوقعات املرتبطة بها.
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بصرف النظر عن االلتزامات املطبقة على التصريحات واملنشورات (بما في ذلك برامج البث اإلذاعي)
بموجب التشريع العام (انظر القسم املوالي) ،يختلف مستوى التنظيم املحدد الذي تخضع له وسائل
اإلعالم واإلنترنت من دولة عضو إلى أخرى .و في بعض الحاالت ،يجب على الخدمات املعنية أن تحصل
على ترخيص أو امتياز للعمل .كما يحوز إلزامها في بعض األحيان باالمتثال ملعايير معينة ،مع فرض
عقوبات – ال سيما الفقدان الدائم أو املؤقت للترخيص أو االمتياز املعني – في حال االخالل بتلك
االلتزامات .وفي حاالت أخرى ،يجوز إخضاعها لاللتزام الوحيد باالمتثال ملعايير معينة أو منحها سلطة
معينة لألمر بإزالة املواد البغيضة ،أو تمتيعها بإمكانية ممارسة تأثير غير مباشر عن طريق ِّمنح نقدية أو
عينية تخضع لالمتثال لشروط معينة .و على العكس من ذلك ،ال تكون هناك أحيانا أي متطلبات معينة
ينبغي استيفاؤها باستثناء تلك املنصوص عليها في التشريعات املعمول بها بشكل عام.
املتطلبات األساسية
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يجب أن تكون جميع التدابيرالتنظيمية املتعلقة بوسائل اإلعالم واإلنترنت – ال سيما تلك التي تهدف إلى
مكافحة استخدام خطاب الكراهية – متوافقة مع الحق في حرية التعبير ويجب أن توفر ضمانات ضد
إساءة استخدام السلطة َّ
تطبق على جميع اإلجراءات القانونية التي تقيد ممارسة هذا الحق (انظر القسم
املوالي) .وال تقترح التوصية رقم  7بالضرورة اعتماد سلطات تنظيمية جديدة ،لكنها توص ي بالحرص على
االستخدام الفعلي لجميع السلطات القائمة – بما في ذلك املجموعة الكاملة للعقوبات املتاحة – التي
يمكن أن تساهم في مكافحة استخدام الكراهية .ومع ذلك ،من املهم للقيام بذلك– كما سبق ذكر ذلك
أعاله–االستناد إلى تعريف لخطاب الكراهية يكون بقدر اتساع التعريف املعتمد في هذه التوصية .عالوة
على ذلك ،فإن السلطات املخولة ً
فعليا ال تكون مفيدة إال إذا كانت الهيئات املختصة تراقب بنشاط
الكيانات التي من املفترض أن تنظمها – ال سيما من خالل أخذ املبادرة لدراسة طريقة تمثيل مجموعات
معينة من األشخاص – و شريطة أن تستجيب بسرعة عندما ترفع إليها حالة مرتبطة بخطاب الكراهية.

 .134من ناحية أخرى ،يجب على الهيئات الرقابية ،حتى يتم إعالمها بشكل فعال بهذه الوقائع ،أن تسهر على
معرفة الرأي العام بوجودها ودورها بشكل كاف .و لسوء الحظ ،ينبغي التذكير أنه لوحظ في سياق دورات
الرصد ،أن هذه الهيئات توجد ً
أحيانا فقط في النصوص وال يتم إنشاؤها ً
دائما على النحو الواجب ،وهذا
ُ
وضع يجب تصحيحه بوضوح إذا ما أريد اتخاذ أي تدبير تنظيمي .ومع ذلك ،وتماشيا مع ضرورة احترام
الحق في حرية التعبير ،فإن الهيئات التنظيمية/الرقابية،التي ُيتوقع منها تشجيع التنظيم الذاتي الفعال
ً
ملكافحة استخدام خطاب الكراهية بدال من السعي إلى التدخل مباشرة في اشتغال وسائل اإلعالم
واإلنترنت ،ينبغي لها تقييم مدى مالئمة اللجوء إلى هذا النوع من السلطة.
 .135تنطبق املبادئ املنصوص عليها في التوصية رقم  6بشأن التنظيم الذاتي– أي اعتماد مدونات قواعد
السلوك (أو مدونات األخالقيات) املصاغة بشكل مناسب؛والرصد،وآليات االنتصاف ،والتدريب– بشكل
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عام على وسائل اإلعالم واإلنترنت.لذلك ،لن يتم تكرارها في هذا الجزء ،ولكن سيتم تسليط الضوء على
جوانب معينة ذات أهمية خاصة بالنسبة لوسائل اإلعالم ولإلنترنت.
مدونات قواعد السلوك
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كما لوحظ في سياق دورات الرصد ،اعتمد العديد من املهنيين واملنظمات اإلعالمية ،بما في ذلك قطاع
ً
اإلنترنت ،75مدونات قواعد سلوك مختلفة (أو مدونات األخالقيات) تتضمن أحكاما بشأن خطاب
الكراهية .وقد وضع بعضها املهنيون أنفسهم ،بينما يشكل البعض اآلخر وثائق داخلية لبعض املنظمات؛
ومع ذلك ،تطبق في غالبيتها على قطاعات كاملة .و حتى إذا انبثقت هذه املدونات أحيانا عن مبادرة من
األشخاص الذين يتبنونها ،فإنها غالبا ما تكون مدفوعة بقيود تنظيمية .ومع ذلك ،وعلى الرغم من أن هذه
املدونات غالبا ما تحظر بصريح العبارة التحريض على الكراهية والتمييز ،فإنها ال تغطي بشكل عام جميع
جوانب خطاب الكراهية باملعنى الوارد في هذه التوصية ،ال سيما األشكال األكثر تشفيرا لهذا الخطاب.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن املدونات الوحيدة املعمول بها فعليا في بعض الدول األعضاء تقتصر– رسميا أو
ً
أحيانا على املواقع اإللكترونية التكميلية ،التي يمكن
عمليا – على املنشورات املطبوعة فقط وال تنطبق
نشر خطاب الكراهية عليها.

.137

لذلك،فإنه من الضروري التشجيع على اعتماد مدونات تغطي مجموعة واسعة قدر اإلمكان من
استخدامات وسائل اإلعالم و اإلنترنت .عالوة على ذلك ،ينبغي أن تنطبق هذه املدونات – أو شروط
االستخدام – على الجميع وليس فقط على مهنيي اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية ،حتى إذا لم يكن من
املمكن ً
دائما تغطية جميع املبادرات الفردية (النشر الذاتي ،على سبيل املثال) .و هذا ال يعني أنه يجب
اعتماد مدونة واحدة ،ألنه قد يكون عندئذ من الصعب ،إن لم يكن من املستحيل ،مراعاة مختلف أشكال
التواصل املستخدمة .وفي املقابل ،ينبغي أن تستند السلوكيات املحظورة في هذه املدونات بشكل صريح
إلى تعريف خطاب الكراهية الوارد في هذه التوصية.
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ً
باإلضافة إلى ذلك ،ونظرا للتأثير الذي يمكن أن تمارسه وسائل اإلعالم واإلنترنت أو أن يتم من خاللها،
ً
ينبغي أال تحظر هذه املدونات استخدام خطاب الكراهية بجميع أشكاله فحسب ،بل أن تشير أيضا إلى
طرق لتقديم املعلومات ال تعزز بشكل غير ضروري املواقف التي تشجع على استخدام خطاب الكراهية،
مع فرض إيالء االعتبار الواجب لوجهة نظرا ألشخاص املستهدفين من خطاب الكراهية الواردة في محاضر
األحداث وتشجيع تغطية إعالمية تعيد النظر في التصورات السلبية ملجموعات معينة من األشخاص.
وبالتالي ،فإن اإلشارة في النشرات اإلخبارية إلى األصل اإلثني ملرتكب مزعوم ملخالفة ال يكون لها عامة أي
غالبا في الذاكرة حتى إذا تمت تبرئة الشخص املعني ً
اهتمام ،لكن هذه الحقيقة تظل ً
الحقا .وينبغي أيضا
توخي الحذر عند تغطية بعض األحداث ،خاصة تلك التي تتعلق بمتطرفين أو إرهابيين ،ألن اإلثارة
واملبالغة يمكن أن تعززا األحكام املسبقة دون قصد وأن تؤجج املشاعر.

75من قبيل "املمارسات الفضلى للتصدي للجريمة اإللكترونية" ملنظمة "التحالف ملكافحة التشهير" ()Anti-defamation League
الذي وقعت عليه فيسبوك ،و غوغل ،ومايكروسوفت ،و ساندكالود ،و تويتر ،و ياهو ،و يوتيوب وغيرها من شبكات التواصل
االجتماعي.
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باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي التساؤل عما إذا كان سرد بعض األحداث املتعلقة بمجموعات موصومة بشكل
متكرر َّ
يقدم فقط ألن التصور السلبي عن الفاعل مشترك مع هذه املجموعات ،وما إذا كان األشخاص
املعادون لهذه املجموعات يستفيدون بالفعل من إمكانية تفضيلية للولوج إلى بعض وسائل اإلعالم.
و باملثل ،فإن شروط استخدام املنتديات اإللكترونية والخدمات املماثلة قد تحظر التعليقات مجهولة
ً
الهوية ،وكذلك أي إمكانية للولوج في الليل عندما يعتبر ذلك مواتيا لنشر تعليقات مهينة .عالوة على ذلك،
فإن التقارير عن األحداث التي تهم أشخاصا ً
غالبا ما يتم استهدافهم من خطاب الكراهية – على سبيل
املثال مشاركتهم في اضطرابات أو خالفات مزعومة – ً
نادرا ما تقدم وجهة نظرهم حول ظروف الوقائع،
مما يعزز املعلومات التضليلية وعدم التنديد بالصور النمطية السلبية .و مع ذلك ،يمكن تحدي هذا النوع
من الصور النمطية والوصم من خالل نشر مقاالت تقدم بشكل إيجابي أعضاء املجموعات املستهدفة من
خطاب الكراهية ،على غرار التقارير حول اندماجهم الناجح أو حول القيم التي تنطوي عليها بعض
التقاليد .ولتسهيل مثل هذه املقاربة ،قد يكون من املفيد النهوض بتطوير بعض األدوات مثل املسرد
اللغوي حول االندماج املوجه للصحفيين الذي تم وضعه في إطار دورة للرصد و الذي يقدم شروحات
لبعض املصطلحات األساسية .وبهذه الطريقة ،يمكن أن تشجع املدونات وسائل اإلعالم على تطوير
خطابات مضادة تجاه "املنطق" الضمني لخطاب الكراهية.76
املراقبة
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تعتبر مراقبة املحتوى الذي تبثه وسائل اإلعالم وينشر على اإلنترنت جانبا أساسيا من جوانب التنظيم
الذاتي .وإذا كان هذا ُ
البعد يكتس ي أهمية بشكل عام ،فإنه ضروري بشكل خاص عندما ال يخضع االتصال
ألي شكل من أشكال الرقابة التحريرية .وحتى في وجود مدونات لقواعد السلوك (أو مدونات األخالقيات)،
فإن املراقبة ال َ
تمارس بشكل منهجي ،خاصة فيما يتعلق باستخدام خطاب الكراهية على اإلنترنت .ومع
ذلك ،وكما أوضحت ذلك بعض الخدمات على اإلنترنت ،توجد العديد من التقنيات التلقائية للبحث عن
الكالم الذي يحض على الكراهية والتي يمكن استكمالها بأجهزة خاصة تساعد في اإلبالغ عن مثل هذه
األفعال ،ويمكن بعد ذلك حذف املواد املعنيةً ،
وفقا لشروط استخدام الخدمة .وينبغي تعميم هذه
اآلليات ،و إن أمكن ،التشجيع على استخدامها من قبل الهيئات التنظيمية .وينبغي أن تشجع هذه الهيئات
أيضا البحث عن طرق لتعزيز فعالية هذه األنظمة .ومن ناحية أخرى ،ينبغي تشجيع املستخدمين على
اإلبالغ عن أي خطاب يحض على الكراهية ،وينبغي دعم املنظمات غير الحكومية في أنشطتها املرتبطة
باليقظة أو بإحداث مراسلين/خطوط هاتفية للمساعدة بهد فتيسير تحديث حاالت خطاب الكراهية .ومع
ذلك ،يكون هذا النوع من املراقبة مفيدا فقط إذا تم التسريع بحذف خطاب الكراهية املكتشف؛ وقد
التزمت بالقيام بذل كبعض منصات وسائل التواصل االجتماعي تطبق هاتين املقاربتين.و في بعض
الحاالت ،يجدر ً
أيضا التفكير فيما إذا كان من املناسب ،عند االستخدام املستمر لخطاب الكراهية ،منع
الولوج إلى خدمات اإلنترنت.

76لتوسيع املعرفة بهذا املوضوع ،انظر مفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان( ،"Ethical journalism and human rights" ،الصحافة
األخالقية وحقوق اإلنسان)( ،املفوض األوروبي لحقوق اإلنسان ( 8 ،40)2011نوفمبر/تشرين الثاني .)2011
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آليات االنتصاف
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يبدو أن آليات االنتصاف املعمول بها تحقق نتائج متباينة .بالتأكيد ،هناك حاالت يتم فيها فحص اإلبالغ
ً
شيوعا .باإلضافة إلى ذلك ،كما ورد
عن استخدام خطاب الكراهية وقبولها للبت فيها ،ولكن العكس أكثر
ذكر ذلك أعاله ،تقتصر بعض هذه اآلليات على املطبوعات ،خاصة الصحف واملجالت ،بل حتى أنها ال
تنطبق على جميع هذه املنشورات ،ألنها تستند إلى مبدأ االنخراط الطوعي والبعض يختار عدم االنخراط
فيها .و األكثر من ذلك ،تكون بعض هذه اآلليات آليات داخلية إلحدى وسائل اإلعالم أو لخدمة معينة
لإلنترنت .فضال عن ذلك ،ال تكون الشكاوى ً
دائما عديدة كما ينبغي لها ،على الرغم من نطاق استخدام
ً
خطاب الكراهية ،ويبدو أن هذا يعزى جزئيا إلى ضعف بروز هذه اآلليات و ،عندما ال يكون األمر كذلك،
قد يفسر بضعف الثقة في فعاليتها .و ال بد من االعتراف بأن القرارات املعتمدة – التي تسفر عموما عن
نشر معاينات اآللية املعنية ببساطة–ال تكون ملزمة بشكل عام و ال يترتب عنها ً
دائما أي أثر يذكر.
ِّ
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لذلك ،من الضروري إما توسيع نطاق تطبيق آليات االنتصاف املتاحة في بعض قطاعات اإلعالم واإلنترنت
– والتي ال تكون داخلية فقط– ليشمل القطاعات املستثناة حاليا من حيزها ،أو إنشاء آليات مماثلة في
هذه القطاعات .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن تعزيز الثقة في هذه اآلليات من خالل الرفع من بروزها ،و
تمتيعها باستقاللية حقيقية تجاه مرتكبي السلوكيات التي يتم فحصها ،وتعزيز قبول دورها وقراراتها على
نطاق أوسع ،من خالل إعطاء أهمية كافية لهذه القرارات بحيث تكون أي إدانة الستخدام خطاب
الكراهية ال لبس فيها بالنسبة لألطراف املعنية .لذا،يتعين على الهيئات التنظيمية تشجيع أي تدبير في هذا
االتجاه.
حماية حرية التعبير
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وفي الوقت نفسه ،ال ينبغي أن تؤدي تدابير التنظيم الذاتي إلى تدخل غير مبرر في الحق في حرية التعبير.
ً
وهكذا ،ال يعد حظر وحذف املواد من منصات الشبكات االجتماعية مبررا إال عندما يتم الكشف فعال
عن خطاب الكراهية .ومع ذلك ،قد يحدث أن يستند تطبيق أحكام مدونات قواعد السلوك أو شروط
االستخدام التي تؤدي إلى حظر وحذف هذه املواد ،إلى تفسير غير صحيح أو عام للغاية ملا قد يشكل
خطاب الكراهية ،ومن تم إلى فرض قيود ال موجب لها على ممارسة حرية التعبير .لذلك ،ينبغي التنصيص
على سبل االنتصاف ،وكمالذ أخير ،على إجراءات قانونية تسمح بالطعن في القرارات التي تؤدي إلى حظر
املواد أو حذفها .وإال ،فإن الحق في حرية التعبير لن يكون محميا بشكل كاف.
عرض التدريب/التكوين
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على غرار األشكال األخرى للتنظيم الذاتي ،يجب أيضا ضمان أن يتلقى املشاركون في تنفيذ تدابير التنظيم
الذاتي التدريب/التكوين الالزم .على وجه الخصوص ،ال ينبغي للمهنيين في وسائل اإلعالم أن يفهموا
بشكل أفضل ما يشكل خطاب الكراهية فحسب ولكن ينبغي لهم أيضا تقييم كيف يمكنهم ،في كتاباتهم
ومنشوراتهم ،أن يتجنبوا تسهيل استخدامه من جهة ومحاربة الظروف التي تشجع على استخدامه من
جهة أخرى،وذلك من خالل النهوض بالتسامح وتفاهم أفضل بين الثقافات.
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ذ .املسؤولية اإلدارية واملدنية
التوصية رقم 8
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تتعلق هذه التوصية بتطبيق املسؤولية اإلدارية واملدنية في حال اللجوء إلى خطاب الكراهية .وتدعو
التوصية ،على وجه الخصوص ،إلى توضيح مختلف املسؤوليات التي قد تنشأ نتيجة لهذا االستخدام ،مع
مراعاة مختلف األشكال التي قد تتخذها ومستوى مشاركة بعض الجهات الفاعلة.فباإلضافة إلى ضرورة
اتخاذ تدابير ملعالجة الضرر الحاصل ،طبقا للتوصيات الواردة في الفقرات من  10إلى  13والفقرة  15من
توصية السياسة العامة رقم  ،7تسلط التوصية رقم  8الضوء على ضرورة الحرص على توفير إمكانية
األمر بحذف بعض التعليقات التي تحرض على الكراهية ،وبحظر املواقع التي تنشر خطاب الكراهية
وبنشر إشعار باإلقرار بنشر خطاب الكراهية؛ وإمكانية منع نشر خطاب الكراهية و األمر بالكشف عن
ُ
هوية األشخاص الذين يلجؤون إلى استخدامه .واقترحت هذه اإلمكانات فقط بالنسبة للحاالت األكثر
خطورة وهي تخضع إلذن أو موافقة املحكمة بغية ضمان احترام الحق في حرية التعبير.
ً
من أجل ضمان اتخاذ التدابير املناسبة ملكافحة أخطر أشكال خطاب الكراهية ،يوص ى أيضا بضمان
الحق في رفع دعوى قضائية ليس فقط لألشخاص املستهدفين من خطاب الكراهية ولكن أيضا للهيئات
املعنية بالنهوض باملساواة واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظمات غير الحكومية املهتمة .عالوة
على ذلك ،ثمة اعتراف بأنه من أجل التنفيذ الفعال لهذه السلطات ،يجب تدريب القضاة واملحامين
واملوظفين املعنيين ،كما يجب تسهيل تبادل املمارسات الجيدة فيما بينهم.
توضيح أساس املسؤولية
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يكون الضرر الناجم عن استخدام خطاب الكراهية عامة ذا طابع معنوي .ومع ذلك ،قد تكون هناك
حاالت يتمكن فيها األشخاص املستهدفون بهذا النوع من الخطاب في إثبات أنهم تكبدوا ً
أيضا خسائر
مادية ،مثال فيما يتعلق برفض وظيفة أو عدم القدرة على العمل بسبب تدهور الوضع الصحي .لذلك ،من
الضروري أن يوضح التشريع الظروف املحددة التي يجوز فيها دفع تعويض و األسس بموجب القانون
املدني أو اإلداري التي تسمح باملطالبة بهذا التعويض ،سواء كان ذلك طبقا ملبدأ حماية الشخصية
والسمعة ،على غرار ما هو منصوص عليه في بعض الدول األعضاء ،أو عن طريق االحتجاج بأضرار مدنية
أو إدارية أخرى .ومن ناحية أخرى ،يمكن أن يؤدي استخدام خطاب الكراهية إلى اإلضرار بسمعة مجتمع
محلي أو بمجموعة من األشخاص بأكملها.وإذا كانت الخسائر املسجلة على أساس فردي عادة غير كبيرة
بالضرورة ،فإن إمكانية طلب االعتراف بالضرر الذي لحق بسمعة أعضاء هذا املجتمع أو هذه املجموعة
من األشخاص و/أو بتعويض رمزي قد تكون مناسبة ،وهذا ما ينبغي أن ينص عليه التشريع.
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عالوة على ذلك ،ولتجنب أي انتهاك غير مبرر للحق في حرية التعبير ،ينبغي أن تقتصر املسؤولية على
أخطر حاالت خطاب الكراهية ،أي الحاالت التي تهدف إلى التحريض على ارتكاب أفعال العنف أو الترهيب
أو العداء أو التمييز ضد األشخاص املستهدفين ،أو التي يمكن التوقع بشكل معقول أن يكون لها هذا
التأثير .لذلك ،ال ينبغي أن يكون إثبات الضرر أو الخسارة الناجمة عن استخدام خطاب الكراهية املعني
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ً
كافيا لفرض املسؤولية؛ فيجب أن يكون استخدام خطاب الكراهية املعني ً
أيضا ذا خطورة –بمعنى،أن
يحرض على ارتكاب فعل أو أن ينطوي على خطر وشيك بالتحريض –تضمن فرض هذه املسؤولية.
االعتراف بمختلف املسؤوليات
.149

.150

.151

ً
وفي الوقت نفسه ،ينبغي أن يحدد التشريع أيضا األشخاص الذين يمكن بالفعل مساءلتهم في حال
استخدام خطاب الكراهية .وهذا جانب أساس ي ألنه ،كما تشير التوصية رقم  ،8يمكن لوسائل اتصال
وكيانات متنوعة أن تكون معنية عند استخدام كالم يحض على الكراهية .ولذلك ينبغي وضع إطار قانوني
مناسب ينظم ،عند االقتضاء ،مسؤوليات كل منهم الناشئة عن استخدام رسائل تحتوي على خطاب
الكراهية.
ً
إذا كان صاحب خطاب الكراهية األصلي قد يكون مسؤوال عن استخدام خطاب الكراهية ،فإن تحديد
درجة مشاركة خطاب الكراهية –في حال تمت مشاركته – من قبل أشخاص آخرين يجب أن يأخذ في
االعتبار عوامل مثل مشاركة هؤالء األشخاص النشطة أم ال في نشر هذا الخطاب ،و مدى معرفتهم أو
عدم معرفتهم باستخدام خدماتهم لهذا الغرض ،ومدى توفر تقنيات رهن إشارتهم و استخدامها للكشف
عن مثل هذا االستخدام ،واألشخاص املسؤولين وما إذا كانوا قد تصرفوا على وجه السرعة أم ال لوضع
حد لهذا االستخدام بمجرد علمهم به .وفي هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى أن املحكمة األوروبية لحقوق
ً
اإلنسان خلصت إلى عدم وجود انتهاك للحق في حرية التعبير في قضية ُ
اعتبرت فيها شركة مسؤولة تجاه
أشخاص مستهدفين بخطاب يحض على الكراهية تم بثه على بوابتها اإلخبارية على اإلنترنت .77وتبنت
املحكمة هذا الرأي في ضوء الطابع املتطرف للتعليقات املعنية ،وغياب الوسائل التي تمكن من تحديد
هوية صاحب التعليقات وبالتالي مقاضاته ،وعدم قدرة الشركة على منع أو حذف التعليقات بسرعة
ً
والتداعيات االقتصادية الطفيفة على الشركة ،حيث أن التعويض املفروض كان متناسبا ولم يؤثر على
أنشطتها.78
باإلضافة إلى ذلك ،إن استغالل بعض الخدمات لبث خطاب الكراهية قد يعكس ،في حاالت معينة ،عدم
القدرة على االمتثال لاللتزامات التنظيمية .وفي هذه الحاالت ،من الضروري لفرض أي عقوبة إدارية
الحقة ،مثل الغرامة أو فقدان الترخيص أو االمتياز ،مراعاة ظروف القضية ،بما في ذلك أي تحذير سبق
توجيهه بخصوص أوجه القصور املعنية.وإال ،فقد يكون الرد غير متناسب ومن ثم ال يتوافق مع الحق في
حرية التعبير.
أشكال أخرى لجبرالضرر من غير التعويض
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باإلضافة إلى دفع تعويضات وفرض عقوبات إدارية ،تنظر التوصية رقم  8في ضرورة التنصيص على
العديد من وسائل العمل األخرى ملواجهة استخدام خطاب الكراهية .هذه الوسائل –الحذف ،حجب

77قضية "دلفي أ.س .ضد إستونيا" ([ )Delfi AS c. Estonieالغرفة الكبرى] ،رقم  16 ،09/64569يونيو/حزيران .2015
78انظر قضية "ميار ضد هنغاريا" ( ،)Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrieرقم 2 ،13/22947
فبراير/شباط  ،2016حيث أثر غياب خطاب الكراهية على القرار الذي مفاده أن فرض املسؤولية التبعية على شركة بشأن محتوى
ً
َّ
تم نشره على موقعها اإللكتروني شكل انتهاكا للحق في حرية التعبير.
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املواقع اإللكترونية ،ونشر إشعارات االعتراف ،وحظر النشر واإللزام بالكشف عن هوية أصحاب خطاب
الكراهية–تفترض جميعها انتهاكا جسيما للحق في حرية التعبير .ومع ذلك ،فإن استخدامها ال يؤدي
بالضرورة إلى انتهاك للمادة  10من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،حيث اعتبرتها املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان مناسبة في ظروف معينة .79لذلك ،ينبغي التأكد من أنها ال تستخدم إال عندما يصل
استخدام خطاب الكراهية إلى املستوى املطلوب في التوصية رقم – 8بمعنى أنه يهدف إلى التحريض على
ارتكاب أفعال العنف أو التخويف أو العداء أو التمييز ضد األشخاص املستهدفين ،أو الذي يمكن التوقع
بشكل معقول أنه سيؤدي إلى حدوث هذا التأثير – وعندما تكون ضرورية بالفعل لتصحيح الوضع املعني،
دون أن يكون نطاقها أوسع من الالزم .80و بالتالي ،ليسمن الضروري املطالبة بحذف أو نشر إشعار عندما
تكون هذه التدابير قد اتخذت بالفعل.
أهمية املراجعة القضائية
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من ناحية أخرى ،فإن ضرورة إخضاع ممارسة هذه السلطات إلذن أو موافقة املحكمة توضح األهمية
األساسية لقدرة العدالة على االضطالع بدور إشرافي ،وبالتالي تقدم ضمانة ضد احتمال حدوث انتهاك غير
مبرر للحق في حرية التعبير .و إذا كان من الضروري أن تخضع ممارسة هذه السلطات في معظم الحاالت
ملوافقة املحكمة ،فمن املسلم به ً
أيضا أنه قد تكون هناك حاالت طارئة ال يكون فيها من املناسب انتظار
الحصول على هذا اإلذن للتمكن من العمل؛ في هذه الحال ،ال تتم املراقبة القضائية إال بعد هذه املمارسة.
الصفة القانونية للتقاض ي
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ينبغي منح إمكانية طلب ممارسة هذه السلطات بدون شك لألشخاص املستهدفين باستخدام خطاب
الكراهية املعني .و في بعض الدول األعضاء ،يمكن بالفعل لألشخاص الذين تعرضوا العتداء على
شخصيتهم نتيجة خطاب الكراهية أن يطلبوا وضع حد لهذا االنتهاك غير القانوني و/أو إزالة آثاره.
باإلضافة إلى ذلك ،بما أن اإلجراءات القانونية جزء ال يتجزأ من هذه العملية ،فمن الضروري توفير
املساعدة القانونية لتمكين هؤالء األشخاص من املشاركة فيها .ومع ذلك ،فإن التوصية رقم  8تمنح ً
أيضا
ً
دورا للهيئات املعنية بالنهوض باملساواة واملؤسسات الواطنية لحقوق اإلنسان واملنظمات غير
الحكومية املهتمة ،التي يجوز لها أيضا املطالبة بممارسة هذه السلطات بغرض حذف أو حجب املواقع
اإللكترونية ،أو نشر إشعارات باالعتراف ،وكذلك حظر أي نشر ،واألمر بالكشف عن هوية الفاعلين .و
هكذا ،يتم االعتراف بالدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الكيانات في مراقبة استخدام خطاب الكراهية.
وبالتالي ،تكون هذه الكيانات دون أدنى شك في وضع مؤات بشكل خاص لتبرير ضرورة ممارسة هذه
السلطات والشروع في اإلجراء املتعلق بها .و لعل إدراج أحكام محددة تسمح لها بالتصرف على هذا النحو

79انظر على سبيل املثال قضية "أندرياس وابل ضد النمسا" ( ،)Andreas Wabl c. Autricheرقم  21 ،94/24773مارس/أذار 2000؛
وقضية"نورديسك للفيلم والتلفزيون ضد الدنمارك" ( ،)Nordisk Film & TV A/S c. Danemarkرقم  8 ،02/40485ديسمبر/كانون
األول 2005؛وقضية "كيلر ضد هنغاريا" (( )Keller c. Hongrieقرار اللجنة) ،رقم  4 ،02/33352أبريل/نيسان 2006؛ وقضية "بيتا
دويتشالند ضدأملانيا" ( ،)Peta Deutschland c. Allemagneرقم  8 ،09/43481نوفمبر/تشرين الثاني .2012
80انظر تدابير املنع املفرطة التي اعتبرت متعارضة مع املادة  10في قضية"يلدريم ضد تركيا" ( ،)Yildirim c. Turquieرقم ،10/3111
 18ديسمبر/كانون األول 2012؛ وقضية "جنكيز وآخرون ضدتركيا" ( ،)Cengız et autres c. Turquieرقم 1 ،10/48226
ديسمبر/كانون األول .2015
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من شأنه أن يضمن أن هذه السلطات ال تظل نظرية بحتة ،بل أنها تشكل سبل انتصاف ملموسة وفعالة
لتصحيح الضرر الناجم عن استخدام خطاب الكراهية.
ضرورة توفيرالتدريب/التكوين
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و في األخير ،على غرار التدابير األخرى الالزمة ملكافحة استخدام خطاب الكراهية ،ينبغي الحرص على
حصول القضاة واملحامين واملوظفين املشاركين في تطبيق مختلف سبل االنتصاف اإلدارية واملدنية ،على
التدريب/التكوين الالزم .و هذا أمر مهم من أجل تمكينهم من إقرار حدوث حالة لخطاب الكراهية من
عدمه ،وتحديد مدى خطورته لضمان اللجوء إلى وسائل العمل هذه ،وتأكيد ما إذا كان تطبيق أي من
هذه الوسائل متوافقا مع الحق في حرية التعبير .باإلضافة إلى هذا التدريب/التكوين ،فإن تبادل املمارسات
الجيدة بين األشخاص املكلفين بهذا النوع من القضايا يمكن أن يسهل تحقيق هذه األهداف .وال ينبغي أن
يقتصر هذا التبادل على القضاة واملحامين واملوظفين في دولة عضو معينة ،ولكن يجب أن يمتد إلى
نظرائهم في الدول األعضاء األخرى بغية ضمان تشارك أوسع للدروس املستفادة .وينبغي للدول األعضاء
تيسير هذا النوع من التبادل.

ر .عقوبات إدارية وعقوبات أخرى ضد منظمات
التوصية رقم 9
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ُ
تعنى هذه التوصية بشكل خاص بالرد على حاالت خطاب الكراهية الصادر عن أحزاب سياسية ومنظمات
أخرى وأعضائها .وتعرض التوصية استجابة مزدوجة .أوال ،ينبغي إلغاء أي دعم مالي أو شكل آخر من
الدعم العمومي بمجرد لجوء أحزاب سياسية أو منظمات أخرى إلى استخدام خطاب الكراهية أو عندما
ال تعاقب أولئك الذين يمارسونه .ثانيا ،ينبغي أن ينص التشريع على إمكانية حظر أو حل األحزاب
السياسية واملنظمات األخرى – سواء كانت تستفيد من الدعم العمومي أم ال –بمجرد أن يصبح خطاب
الكراهية شديد الخطورة ،بمعنى أنه يهدف إلى تحريض على ارتكاب أعمال العنف أو التخويف أو العداء
أو التمييز؛ أو يمكن التوقع بشكل معقول أن يكون له هذا التأثير.
تستلهم هذه االستجابة املزدوجة من التوصيات الواردة في الفقرتين  16و 17من توصية السياسة العامة
رقم  .7فالتوصية رقم  9تتعلق تحديدا باستخدام خطاب الكراهية بشكل عام وليس فقط الترويج
للعنصرية ،كما تفعل توصية السياسة العامة رقم  .7باإلضافة إلى ذلك ،تشمل إلزامية إلغاءأي دعم
عمومي جميع أشكال الدعم .و بالتالي ،فإن هذه اإللزامية ال تتعلق فقط باإلعانات واملنح ،والقروض
وأشكال أخرى من تمويل أنشطة األحزاب السياسية واملنظمات األخرى املعنية ،لكن تتعلق أيضا بتوفير
املرافق أو املباني ،وإمكانية توظيف املوظفين وأي نوع آخر من املساعدة العملية .وإذ تشير التوصية رقم
 9إلى ضرورة إلغاء مختلف أشكال الدعم املقدم ،فإنها تفترض ً
ً
ضمنيا أنه ال ينبغي تقديم أي دعم
أيضا
من هذا القبيل لألحزاب السياسية واملنظمات األخرى التي تتوفر فيها هذه الشروط املحددة عند طلب
الدعم .و يجب اتخاذ التدابير املنصوص عليها في التوصية رقم  9في حق األحزاب السياسية واملنظمات
ذات وضع قانوني نظامي وتلك ذات وضع غير نظامي أو بحكم األمر الواقع على حد سواء .ومع ذلك ،من
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املعترف به أن تطبيق جميع هذه التدابير يجب أن يمتثل في جميع الظروف وبشكل كامل للمتطلبات
املتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات.
املنطق
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من بين الشواغل التي لوحظت في إطار دورات الرصد هناك استخدام خطاب الكراهية من قبل منظمات
متنوعة ،وكذلك غياب فرض العقوبات على أعضائها،خاصة فيما يتعلق بثقافة النازية الجديدة
والعنصرية وكره األجانب ونشرها .في العديد من الحاالت ،كانت الكيانات املعنية أحز ًابا سياسية (ممثلة
في البرملان أيضا) ومنظمات نضالية أخرى ،ولكن ُسجلت حاالت لخطاب الكراهية ممارس من قبل
منظمات أخرى ،بما في ذلك أخويات الطالب ،وجمعيات أنصار فرق كرة القدم.وفي العديد من الحاالت،
ً
كانت املنظمات التي تستخدم خطاب الكراهية تتلقى في الوقت نفسه أشكاال مختلفة من الدعم العمومي،
عادة في شكل تمويل ،بالنسبة لألحزاب السياسية ،أو وضع مرافق تحت التصرف بالنسبة للكيانات
األخرى.
املمارسة الحالية
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في إطار دورات الرصد ،لوحظ أن بعض عناصر التدابير املوص ى بها هنا موجودة بالفعل في بعض الدول
األعضاء .و هكذا ،من املمكن إنهاء التمويل العام لألحزاب السياسية املعترف بأنها معادية للحقوق
والحريات التي تضمنها االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .باإلضافة إلى ذلك ،من املمكن في العديد من
الدول األعضاء حظر أو حل املنظمات ،ال سيما تلك التي تروج للكراهية العرقية أو القومية ،وتحرض
على العنف وتهدد الديمقراطية .ومع ذلك ،لوحظ ً
أيضا أن األحكام املنصوص عليها إلنهاء التمويل العام
لألحزاب السياسية لم تكن ً
دائما فعالة ،ال سيما بسبب الصعوبات في االمتثال للمتطلبات اإلجرائية
والتفسير الدقيق للمتطلبات املوضوعية .عالوة على ذلك ،عندما يكون من املمكن حظر أو حل املنظمات
التي تروج للعنصرية ،لوحظ أنه لم يتم في الواقع اتخاذ أي تدبير .وقد يعزى هذا الوضع إلى عدم قدرة
السلطات املختصة على بذل الجهود الالزمة لجمع األدلة املطلوبة في اإلجراءات ذات الصلة أو إلى التزام
مفروض ً
ذاتيا بجمع أدلة كافية لتبرير إدانة عضو أو أكثر في هذه املنظمات .وفي األخير ،ال يزال من غير
املمكن في بعض الدول األعضاء حظر أو حل املنظمات التي تروج للعنصرية.
تبريرالتدابير

.160

إن سحب أي دعم لألحزاب السياسية واملنظمات األخرى يمكن أن ينتهك دون شك الحق في حرية تكوين
الجمعيات ملؤسسيها وأعضائها ،ال سيما عندما تؤدي التدابير املتخذة إلى حظر وحل هذه األحزاب
واملنظمات .ومع ذلك ،فإن الحق في حرية تكوين الجمعيات مكفول بموجب املادة  11من االتفاقية
ً
األوروبية لحقوق اإلنسان واملادة  22من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .ووفقا لهذين
الصكين ،يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لقيود عندما تكون هذه التدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي
من أجل تحقيق أهداف مختلفة ،ال سيما حماية حقوق وحريات اآلخرين .باإلضافة إلى ذلك ،تنص
املعاهدتان بصريح العبارة على أنه " ال يجوز أخذ أي حكم من أحكامها [ ]...بالتفسير على أنهيقر لدولة أو
لجماعة أو لفرد أي حق في االنخراط في نشاط أو في القيام بعمل بهدف هدم الحقوق أو الحريات املعترف
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بها في [هذه النصوص] أو الذهاب بالحد من هذه الحقوق والحريات إلى أوسع من تلك املنصوص عليه
ُ
فيها" .81وتضيف املادة  2.20من العهد أنه "تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو
الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
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عالوة على ذلك ،تنص املادة  4من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على
أن"الدول األطراف تشجب جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق
أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد ،أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال
الكراهية العنصرية والتمييز العنصري ،وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية اإليجابية الرامية إلى القضاء على
كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله ،وتتعهد خاصة ،تحقيقا لهذه الغاية ومع املراعاة الحقة
للمبادئ الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وللحقوق املقررة صراحة في املادة  5من هذه
االتفاقية ،بما يلي( :أ) اعتبار [ ]...كل مساعدة للنشاطات العنصرية ،بما في ذلك تمويلها ،جريمة يعاقب
عليها القانون؛ (ب) إعالن عدم شرعية املنظمات ،وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة وسائر النشاطات
الدعائية ،التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه ،وحظر هذه املنظمات والنشاطات
واعتبار االشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون( ،ج) عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات
العامة ،القومية أو املحلية ،بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه".
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شددت لجنة القضاء على التمييز العنصري في العديد من توصياتها العامة على ضرورة احترام الدول
األطراف اللتزاماتها بموجب املادة ( 4ب) من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري ،وإعالن عدم شرعية املنظمات التي تحرض على التمييز العنصري أو تشجعه وحظرها .وقد
جددت اللجنة تـأكيد ذلك مؤخرا في توصيتها العامة رقم  35بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية،
حيث أوضحتً ،
وفقا لتفسيرها ،أن»عبارة "أنشطة الدعاية املنظمة" تنطوي على أشكال من التنظيم أو
الشبكات املرتجلة وأن مصطلحات "أي نوع آخر من النشاط الدعائي" يمكن فهمها على أنها تشير إلى
أشكال الحض أو التحريض غير املنظمة أو التلقائية على التمييز العنصري«
(26،CERD/C/GC/35سبتمبر/أيلول  ،2013الفقرة  .)21وتتماش ى هذه املقاربة مع وجهة النظر القائلة
ً
بأن الجمعيات التي ينطبق عليها ضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات تشمل كال من الجمعيات التي
تتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن تلك التي يتمتع بها أعضاؤها والجمعيات التي ال تتمتع بهذه الصفة
القانونية.82
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باإلضافة إلى ذلك ،أعربت اللجنة ،في مالحظاتها الختامية بشأن التقارير الدورية املقدمة بموجب
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،عن حاجة بعض الدول األطراف – بما في
ذلك الدول األعضاء–إلى اعتماد تشريعات محددة تجرم املنظمات العنصرية واملشاركة في مثل هذه
املنظمات وتعاقب املنظمات التي تنشر صورا نمطية عنصرية و تروج الكراهية تجاه األشخاص املنتمين
إلى أقليات .عالوة على ذلك ،شددت اللجنة على ضرورة تعزيز وتطبيق مختلف أشكال الحظر املعمول بها.
ُ
وأعربت اللجنة ،على وجه الخصوص ،عن قلقها إزاء عدة حاالت لم تتخذ فيها أي تدابير لحظر املنظمات

81املادتان  17و 5على التوالي.
82انظر املبادئ التوجيهية املشتركة حول حرية تكوين الجمعيات ( )2014للجنة األوروبية للديموقراطية من خالل القانون (لجنة
البندقية) ومكتب املؤسسات الديمقراطية ومؤسسات حقوق اإلنسان ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا ،الفقرة .48
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التي نشرت أفكار التفوق العرقي أو الكراهية ،أو استخدمت مصطلحات تشهيرية أو دعت إلى العنف على
أساس هذه األفكار ،في حين أن هذه القضايا حظيت بتغطية إعالمية واسعة النطاق في البلد املعني.
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و من ناحية أخرى ،وردت ضرورة حظر الجمعيات العنصرية أيضا في بعض التوصيات املقدمة في إطار
االستعراض الدوري الشامل.
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في إطار القيود املفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات املذكورة أعاله ،ليس من املستغرب أن كال
من لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان خلصتا على التوالي إلى أن
التدابير مثل تلك املنصوص عليها في التوصية رقم  9ضد األحزاب السياسية واملنظمات األخرى – ال سيما
الرامية منها إلى حظرها أو حلها – ال تتعارض بالضرورة مع الحق في حرية تكوين الجمعيات ،خاصة عندما
روج الكيان املعني للفاشية ،83أو دافع عن السياسات ذات الدوافع العنصرية وكذلك عن أعمال
التخويف املنسقة على نطاق واسع ،84أو حرض على الكراهية والتمييز 85أو سعى إلى تحقيق أهداف ال
تتوافق مع التعددية وفي ذلك انتهاك للمبادئ الديمقراطية.86
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وباإلضافة إلى ذلك ،دعت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،في مالحظاتها الختامية بشأن التقارير
الدورية املقدمة من الدول األطراف في العهد ،إلى اعتماد تشريع محدد يجرم املنظمات العنصرية وأعربت
عن ضرورة اتخاذ تدابير فعالة ملكافحة الكراهية والعنف والتمييز وإلى فرض قواعد سلوك تتوافق مع
حقوق اإلنسان والديمقراطية ودولة الحق و القانون على جميع الجهات الفاعلة والقوى السياسية.
وباملثل ،فإن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،في مالحظاتها الختامية بشأن التقارير الدورية املقدمة
بموجب االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،أوصت باعتماد تدابير قانونية
وسياسية ترمي إلى منع تسجيل أنشطة املنظمات املنخرطة في هجمات متكررة على األجانب وأفراد
األقليات الظاهرة وإلى إنهائها حسب الضرورة.
املتطلبات الواجب استيفاؤها
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ومع ذلك ،تعي املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان واللجنتان أن التدابير املنصوص عليها في التوصية رقم
 9قد تؤدي إلى انتهاكات للحق في حرية تكوين الجمعيات .وهكذا ،أعربت اللجنتان في مالحظاتهما الختامية
بشأن التقارير الدورية،عن قلقهما من احتمال تفسير وتطبيق التشريع املناهض لـ "التطرف" بشكل واسع
للغاية ،مما قد يستهدف مدافعين عن حقوق اإلنسان يدعون إلى القضاء على التمييز العنصري أو
يحرمهم من حقوقهم ،أو مما قد ال يوفر حماية لألفراد والجمعيات ضد التطبيق التعسفي .باإلضافة إلى
ذلك ،خلصت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في العديد من القضايا ،إلى أن حظر تشكيل أحزاب

83على سبيل املثال ،قضية "م .أ .ضد إيطاليا" ( ،)M. A. c. Italieالبالغ رقم  10 ،1981/117أبريل/نيسان .1984
84على سبيل املثال ،قضية "فونا ضد هنغاريا" ( ،)Vona c. Hongrieرقم  10 ،10/35943يوليو/تموز .2013
85قضية "الجمعية الجديدة لبولوني بويز ضد فرنسا" (( )Association nouvelle des Boulogne Boys c. Franceقرار اللجنة) ،رقم
 22 ،09/6468فبراير/شباط .2011
86على سبيل املثال ،قضية "حزب الرفاهية وآخرون ضد تركيا" ( )Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie
[الغرفة الكبرى] ،رقم  13 ،98/41340فبراير/شباط  ،2003وقضية "خليفتشتات ضد أملانيا" (( )Kalifatstaat c. Allemagneقرار
اللجنة) ،رقم  11 ،04/13828ديسمبر/كانون األول .2006
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سياسية و منظمات أخرى أو الحل القسري لهذه املنظمات لم يكن مبررا .87وبالتالي ،يجب لكل التدابير
التي تؤثر على وجود األحزاب السياسية ومنظمات أخرى وقدرة هذه املنظمات على االشتغال ،أن تستند
إلى أسس ذات صلة وكافية وأن تكون متناسبة من حيث النطاق.
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إن إلغاء الهيئات العامة ملختلف أنواع الدعم املقدم لألحزاب السياسية واملنظمات التي تستخدم خطاب
ً
تقييدا يتوافق
الكراهية أو ال تعاقب أعضائها الذين يستخدمون خطاب الكراهية ،يشكل من حيث املبدأ
مع الحق في حرية تكوين الجمعيات .ومع ذلكً ،
نادرا ما ُينظر إليه كتدبير متناسب ،ما لم يكن هناك التزام
مؤسساتي واضح ضد خطاب الكراهية ،كما هو الحال بال شك عندما يتم تضمين خطاب الكراهية في
وثائق سياسية أو تصريحات لشخصيات بارزة في الحزب السياس ي املعني أو املنظمة املعنية ،ولكن أي ً
ضا
عندما يستخدم هذا النوع من الخطاب بشكل متكرر من قبل أعضاء في هذا الحزب أو املنظمة السياسية،
ً
وضوحا عندما يتعلق األمر بمجرد حادث
دون اعتراض من أي شخص .وفي املقابل ،يكون هذا االلتزام أقل
معزول يدلي خالله أحد أعضاء الحزب بمالحظات بسيطة.
ُ
تعتبر إلزاميةحظر أو حل حزب سياس ي أو منظمة أخرى أكثر تقييدا بالنظر إلى خطورة هذا
التدبير،88وهذا ما تعكسه التوصية رقم  9من خالل حصر استخدام هذا التدبير على الحاالت التي يرمي
فيها خطاب الكراهية املعني إلى التحريض على ارتكاب أعمال العنف أو التخويف أو العداء أو التمييز ،أو
التي يمكن التوقع بشكل معقول أن تؤدي إلى هذا التأثير .لذلك،يجب إثبات وجود عناصر معقولة تثبت
وجود هذه النية أو وجود خطر وشيك بحدوث مثل هذه األفعال .باإلضافة إلى ذلك ،عندما يتعلق خطاب
الكراهية بتعليقات أو سلوكيات أخرى ألشخاص معينين وليس بتصريحات رسمية أو وثائق سياسية
ُ
رسمية بشكل أكبر ،يجب ً
أيضا إثبات أن التعليقات املعنية تنسب إلى الحزب أو املنظمة املعنية و أنها
تعكس بوضوح املفهوم الذي يروجه ويدافع عنه ذلك الحزب أو تلك املنظمة ،89كما هو الحال في كثير من
األحيان بالنسبة لخطابات وسلوكيات الشخصيات البارزة في حزب أو منظمة .لذلك ،قد يكون من

87انظر على سبيل املثال ،قضية "سيديروبولوس وآخرون ضد اليونان" ( ،)Sidiropoulos et autres c. Grèceرقم 10 ،95/26695
يوليو/تموز 1998؛ وقضية "املنظمة املقدونية املوحدة إليدن وآخرون ضد بلغاريا" ( Organisation macédonienne unie Ilinden
 ،)et autres c. Bulgarieرقم  19 ،00/59491يناير/كانون الثاني 2006؛ وقضية "توركيكي إنوزي كزانثيس وآخرون ضد اليونان"
( ،)Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèceرقم  27 ،05/26698مارس/أذار  ،2008وقضية "جمعية املواطنين "رادكو"
وباونكوفسكي ضد " جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" (ssociation de citoyens « Radko » et Paunkovski c. « l’ex-
»  ،)République yougoslave de Macédoineرقم  15 ،01/74651يناير/كانون الثاني .2009
88انظر املبادئ التوجيهية بشأن تنظيم األحزاب السياسية للجنة األوروبية للديموقراطية من خالل القانون (لجنة البندقية) ومكتب
املؤسسات الديمقراطية ومؤسسات حقوق اإلنسان ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا ( ،)2011الفقرات 96-89؛ واملبادئ التوجيهية
املشتركة حول حرية تكوين الجمعيات للجنة األوروبية للديموقراطية من خالل القانون (لجنة البندقية) ومكتب املؤسسات
الديمقراطية ومؤسسات حقوق اإلنسان ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا ( ،)2014الفقرات .256-247
89انظر قضية "حزب الرفاهية وآخرون ضد تركيا" ([ )Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquieالغرفة الكبرى]،
رقم  13 ،98/41340فبراير/شباط  ،2003الفقرات  101و.115-111
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املناسب إعطاء أهمية أقل ،في هذا السياق ،ألنشطة األعضاء الفرادى ،حتى إذا تعلق األمر بقادة سابقين،
عندما لم تتم املوافقة على هذه األنشطة بشكل صريح أو ضمني.90
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يجب أن يكون إلغاء أي شكل من أشكال الدعم املقدم لحزب سياس ي أو منظمة أخرى ً
دائما قابال للطعن
أمام محكمة مستقلة ومحايدة .عالوة على ذلك ،فإن حظر أو حل حزب سياس ي أو منظمة أخرى ينبغي
أن يستند فقط إلى أمر صادر عن محكمة وينبغي أن يكون هذا األمر قابال للطعن السريع .ويعتبر االمتثال
لهذه االلتزامات ضمانة أساسية للحق في حرية تكوين الجمعيات.91

ز .املسؤولية والعقوبات الجنائية
التوصية رقم 10
.171

تتناول هذه التوصية الحاالت التي ينبغي فيها فرض عقوبات جنائية على املتورطين في خطاب الكراهية.
وتعتبر هذه العقوبات مناسبة في حاالت محدودة فقط بسبب الخطر املحتمل النتهاك الحق في حرية
التعبير الذي تنطوي عليه .و مع ذلك ،حتى في هذه الحاالت املحدودة ،ال ينبغي تطبيقها إال إذا كان اللجوء
ً
تقييدا .عالوة على ذلك،
إلى استخدام خطاب الكراهية املعني ال يمكن معاقبته من خالل تدبير آخر أقل
تعنى التوصية بطريقة تحديد الجرائم املطابقة ،حيث أنه من املهم تجنب أي خطر النتهاك حرية التعبير
من جهة ،وضمان تكييف إطار هذه الجرائم مع التطورات التكنولوجية املتعلقة باستخدام خطاب
الكراهية ،من جهة أخرى .فضال عن ذلك ،تسلط التوصية رقم  10الضوء على خطر التحايل على هذه
الجرائم من أجل إقامة دعاوى جنائية ترمي إلى قمع انتقاد السياسات الرسمية أو املعارضة السياسية أو
املعتقدات الدينية بدال من االستخدام الفعلي لخطاب الكراهية .وفي األخير ،تقر التوصية بأهمية ضمان
مشاركة املستهدفين بخطاب الكراهية في اإلجراءات ذات الصلة.
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تؤكد التوصية رقم  10على ضرورة التنصيص على عقوبات بشأن هذه الجرائم تأخذ في الحسبان
التداعيات الخطيرة التي قد تنشأ عن استخدام خطاب الكراهية .وفي الوقت نفسه ،تسلط التوصية
الضوء على ضرورة مراعاة مبدأ التناسب عند فرض عقوبة محددة على قضية معينة ،ألن أي قصور في
ً
هذا الصدد قد يشكل في حد ذاته أساسا النتهاك الحق في حرية التعبير .وإذ توص ي التوصية رقم  10بفرض
عقوبات جنائية بشكل استثنائي ،فإنها تعترف أيضا بأن هذا الفرض ،في الظروف املناسبة ،ال ينبغي أن
يتأثر من سوء إدارة التحقيقات أو املتابعات القضائية .وبالتالي ،تؤكد التوصية على ضرورة مراقبة فعالية
هذه التحقيقات واملتابعات .وبما أن هذه الفعالية ستعتمد في كثير من األحيان على التعاون والتنسيق
الجيدين بين السلطات املعنية (بما في ذلك سلطات الدول األخرى) وعلى التدريب/التكوين املناسب

90انظر على سبيل املثال االستنتاج في قضية "الحزب االشتراكي وآخرون ضد تركيا" ([ )Parti socialiste et autres c. Turquieالغرفة
الكبرى] ،رقم  25 ،93/21237مايو/أيار  ،1998التي مفادها أن خطابات رئيس سابق للحزب لم تتضمن أي عنصر من شأنه أن يثبت
الطابع غير املقبول ألهداف الحزب ،ومن ثم ،يبرر حل هذا الحزب.
91انظر على سبيل املثال الفقرتين  10و 74من توصية لجنة الوزراء رقم  CM/Rec(2007)14املوجهة إلى الدول األعضاء بشأن الوضع
القانوني للمنظمات غير الحكومية في أوروبا.
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لألطراف املعنية ،فإنها تسلط الضوء على هذا الجانب باعتباره جديرا باهتمام خاص من قبل الدول
األعضاء.
الظروف االستثنائية التي تنش ئ املسؤولية الجنائية
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من بين العوامل ذات الصلة التي تسمح باملساءلة الجنائية ملرتكب خطاب الكراهية تجدر اإلشارة إلى
خطورة خطاب الكراهية –بمعنى أنه يهدف إلى التحريض على ارتكاب أعمال العنف أو التخويف أو العداء
أو التمييز ،أو أنه يمكن التوقع بشكل معقول بأنه قد يؤدي إلى هذا التأثير –وحدوثه في إطار عمومي .كما
تعرف خطاب الكراهية ،92يتجاوز العامل األول صياغة الفقرة ( 18أ-ح)
تشير بوضوح الفقرات أعاله التي ِّ
من توصية السياسة العامة رقم  7من حيث أنه ينش ئ املسؤولية الجنائية بمجرد وجود عنصر اإلهمال
فيما يتعلق بأعمال العنف أو التخويف أو العداء أو التمييز التي قد تترتب عن استخدام خطاب الكراهية
املعني ،وليس مجرد نية إحداث مثل هذه التأثيرات .عالوة على ذلك ،إذا لم يكن من الضروري أن يتم
التعبير عن التهديدات علنا لتحميل صاحبها املسؤولية الجنائية– على عكس السلوكيات األخرى املذكورة
في توصية السياسة العامة رقم – 7فإن خطاب الكراهية بموجب التوصية رقم  ،10يجب أن يكون قد
أدلي به في إطار عمومي حتى تنشأ هذه املسؤولية.
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من واجب كل دولة عضو أن تحدد في قانونها الجنائي طريقة إنشاء هذه املسؤولية .على وجه الخصوص،
ً
يكون في بعض األحيان من املمكن االعتماد على أحكام ذات اطابع عام ،مثل تلك املتعلقة بالسب ،بدال
من أحكام خاصة باستخدام خطاب الكراهية .و مع ذلك ،من الضروري أن يكون هناك بالفعل ،باإلضافة
إلى شرط الجمع بين العاملين املذكورين أعاله ،حكم واحد أو العديد من األحكام التي تسمح بفرض
املسؤولية عن كل عنصر من العناصر املكونة لخطاب الكراهية باملعنى الوارد في التوصية .وفي هذا
الصدد ،يجدر التذكير بأن دورات الرصد أظهرت أن الوضع ال يكون ً
دائما كذلك فيما يتعلق باملسؤولية
الجنائية عن األفعال املذكورة في الفقرة  18من توصية السياسة العامة رقم  .7و ً
نظرا لوجود ثغرات في
التشريع ،لم تتم متابعة بعض األشخاص الذين يبدو أنهم ارتكبوا بعض هذه األفعال .عالوة على ذلك،
من املهم ،إذا كانت املتابعات القضائية تستند إلى جرائم أخرى غير تلك املتعلقة على وجه التحديد
باستخدام خطاب الكراهية ،أال تقلل هذه الوضعية من أهمية السلوك املعني ،سواء من وجهة نظر
الخطورة املنسوبة لذلك السلوك أو من منظور العقوبة املطبقة .وإذا كان من املرغوب فيه فرض عقوبات
على الحاالت الخطيرة لخطاب الكراهية ،فإن هذا التدبير يوفر ميزة إضافية تتمثل في تأكيد الطابع غير
املقبول ملثل هذا الخطاب داخل مجتمع ديمقراطي .لذلك ،ال ينبغي أن تضيع هذه امليزة من خالل تصنيف
السلوك املعني بشكل غير مناسب.
صياغة األحكام املتعلقة بالجرائم

.175

من الضروري الحرص على صياغة األحكام ذات الصلة بوضوح ودقة ،وإال هناك احتمال كبير لوجود
عدم اليقين القانوني فيما يتعلق بنطاق السلوكيات املحظورة ،مما من املرجح أن يؤجج االدعاءات
باملساس بحرية التعبير غير املنصوص عليها في القانون ،ومن ثم – على الرغم من توافق العقوبات

92انظر الفقرات من  14إلى  18أعاله.
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الجنائية املفروضة مع الحق في حرية التعبير –إلى ادعاء انتهاك املادة  10من االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان (وكذلك ،من املحتمل ،انتهاك ملبدأ حظر العقاب إال بموجب القانون،املنصوص عليه في املادة
 .)7وبالتالي ،عند إعداد األحكام القابلة للتطبيق ،ينبغي مراعاة تعاريف (انظر أعاله) مختلف املصطلحات
املستخدمة لتعريف خطاب الكراهية كما هو مفهوم ألغراض التوصية.93
.176

في هذا السياق أيضا ،ينبغي إيالء اهتمام خاص للصياغة الواضحة والدقيقة للعناصر ذات الصلة التي
يتعين مراعاته الغرض فرض عقوبة جنائية بسبب خطاب معين للكراهية .وتتمثل هذه العناصر في (أ)
الوجود الفعلي لنية التحريض على ارتكاب أعمال عنف أو تخويف أو عداء أو تمييز أو احتمال وجود هذا
ً
تقييدا ولكنها فعالة بنفس الدرجة لالستجابة لهذه الظاهرة
التحريض ،94و(ب) وجود وسائل أخرى أقل
(على سبيل املثال من خالل املسؤولية املدنية أو اإلدارية.)95
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باإلضافة إلى ذلك ،عند إعداد األحكام املعنية ،من الضروري ً
أيضا تجنب إدخال معاييرأخرى (االخالل
بالنظام العام ،وحجم الجمهور املستهدف ،ومدى انتشار خطاب الكراهية ،إلخ).إلنشاء املسؤولية
الجنائية ،غير تلك املعايير التي سبق تأكيدها .وإذا كانت هذه املعايير مفيدة لتقييم ما إذا كان هناك خطر
للتحريض متوقع بشكل معقول من عدمه ،فإن دورات الرصد مكنت من مالحظة أن ذكر كل معيار
كعنصر من عناصر املسؤولية الجنائية أوجد عقبات إضافية أمام الحصول على إدانة.

.178

وفي األخير ،إذا كان الوضوح والدقة ضروريين ،فإن صياغة مختلف أشكال التعبير عن خطاب الكراهية
ينبغي أن تكون مفتوحة بما يكفي حتى تتمكن من التأقلم مع التطورات التكنولوجية .لذلك ،ال ينبغي
أن تستند هذه الصياغة إلى أشكال التعبير املعروفة (على سبيل املثال املنشورات املطبوعة أو وسائل
التواصل االجتماعي) ،بل ينبغي لها أن تركز على الطابع األساس ي لهذا التعبير ،ومن ثم ،اعتماد أشكال
أخرى من املحتمل أن تظهر في املستقبل.

.179

باإلضافة إلى تحديد املسؤولية الجنائية على أساس العناصر املعروضة أعاله ،سيكون من املناسب ً
أيضا
تحديد أسس أخرى للمسؤولية ،مثل تلك املبينة في الفقرتين (18خ)و 20من توصية السياسة العامة
رقم  ،7أي إنشاء أو إدارة تجمع يروج للعنصرية ،ودعم هذا التجمع أو املشاركة في أنشطته من أجل
املساهمة في استخدام خطاب الكراهية الذي يشكل جريمة جنائية وكذلك التحريض املتعمد على
استخدام خطاب الكراهية أو التواطؤ في ذلك أو املحاولة املتعمدة للجوء إليه .إن تحديد املسؤولية في
ً
هذه الحاالت من شأنه أن يعكس كال من نطاق التعريف املعتمد ألغراض التوصية واملسؤولية الناشئة

93انظر الفقرات من  8إلى  21أعاله.
94انظر استنتاج املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية "مباال مباال ضد فرنسا" (( )M’Bala M’Bala c. Franceقرار اللجنة)،رقم
20 ،13/25239أكتوبر/تشرين األول  ،2015والذي اعتبر أن اتخاذ موقف يحض على الكراهية ومعاد للسامية في شكل عرض فني،
ينطوي على نفس خطورة الهجوم املباشر و الفظ ،وبالتالي ال يستحق الحماية التي تخولها املادة  10من االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان.
95انظر استنتاج املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية "لوهيدو وإيسورني ضد فرنسا" ([ )Lehideux et Isorni c. Franceالغرفة
الكبرى] ،رقم  23 ،94/24662سبتمبر/أيلول  ،1998الذي اعتبر أنه "بالنظر إلى وجود أساليب أخرى للتدخل والطعن ،ال سيما
بموجب القانون املدني" (الفقرة  ،)57فإن اإلدانة الجنائية كانت غير متناسبة.
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عن األفعال غير املنجزة والتي عادة ما تشارك في تكوين جريمة جنائية .ووفقا للفقرة  22من توصية
السياسة العامة رقم  ،7ينبغي أن تكون املسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين واضحة
ُ
أيضا ،حيث أن مسؤوليتهم املحتملة مهمة ،ألن الشركات يمكن أن تستخدم كوسيلة لنشر خطاب
الكراهية.96
تدابيرترمي إلى منع املتابعات التعسفية
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تأخذ التوصية رقم  10في االعتبار التخوف الذي لوحظ من ذي قبل بشأن تحويل املسؤولية الجنائية
لقمع أي انتقاد للسياسات الرسمية أو املعارضة السياسية أو املعتقدات الدينية .97لذلك ،ينبغي أن
يبرز الطابع غير املقبول لهذا التحويل بشكل واضح في شروط تحديد املسؤولية الجنائية (انظر أعاله).
ومع ذلك ،ينبغي تعزيز هذا الجانب من خالل التنصيص صراحة في القوانين املعنية على أن هذه الجرائم
ال تنطبق على هذا النوع من االنتقادات أو املعارضة أو املعتقدات .باإلضافة إلى ذلكً ،
نظرا للتخوف من
استخدام األحكام التي تحظر خطاب الكراهية بشكل غير متناسب ضد األشخاص الذين يفترض أن
تحميهم ،98قد يكون من املناسب ً
أيضا إعداد مبادئ توجيهية لفائدة املسؤولين عن إنفاذ القانون واملدعين
العامين من أجل لفت االنتباه إلى هذا الخطر املحتمل واملطالبة بمراجعة دورية لتحديد ما إذا كانت هناك
اختالفات من حيث تحريك املتابعات الجنائية بحسب الخصائص املحددة لألشخاص الذين ُيزعم أنهم
ألقوا خطاب الكراهية ،وذلك بهدف الحرص على أال يكون لهذه الخصائص أي تأثير على إقامة هذه
الدعاوى الجنائية.
إشراك األشخاص املستهدفين
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تؤكد التوصية رقم  10أيضا على أهمية توفير إمكانية لألشخاص املستهدفين بخطاب الكراهية من أجل
املشاركة الفعلية في أي إجراء ذي صلة .وينبغي ضمان هذه املشاركة اعتبارا من مرحلة التحقيق بعد
تقديم شكوى إلى غاية نهاية اإلجراء القضائي .ومن املهم بشكل خاص إبقاء هؤالء األشخاص على علم
بسير التحقيق وبأي صعوبات تتم مواجهتها في هذا اإلطار .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن يكون هؤالء
األشخاص قادرين على تقديم مالحظاتهم قبل اتخاذ أي قرار بإغالق التحقيق أو إسقاط التهم ضد
صاحب خطاب الكراهية .ويعتبر هذا الجانب أساسيا ليس فقط لضمان حصول السلطات املعنية على
جميع املعلومات ذات الصلة التخاذ هذا القرار ،ولكن ً
أيضا ملنح األشخاص املستهدفين بخطاب الكراهية
الثقة في اشتغال النظام القضائي .عالوة على ذلك ،يجب إبالغ هؤالء األشخاص في الوقت املناسب بموعد
أي جلسة للمحكمة ويجب حماية كرامتهم عندما يدلون بشهادتهم .وعندما يكون من املمكن تحريك دعوى

96و هكذا ،في قضية "شورك ضد تركيا" (( )Sürek c. Turquieرقم [ )1الغرفة الكبرى] ،رقم  8 ،95/26682يوليو/تموز  ،1999على
سبيل املثال ،لم توافق املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على "الحجة التي مفادها أنه كان ينبغي إعفاء الشخص املعني من أي
مسؤولية جنائية عن محتوى الرسائل [التي نشرها] ألن عالقته مع املجلة كانت مجرد عالقة تجارية ،وليست تحريرية" .وارتأت املحكمة
"أنه كان صاحبها و بصفته هاته ،كانت لديه القدرة على طباعة خط تحريري له .وبالتالي ،كان يتقاسم بشكل غير مباشر "الواجبات
واملسؤوليات" التي يتحملها املحررون والصحفيون عند جمع ونشر املعلومات للجمهور ،وهو دور له أهمية متزايدة في حاالت الصراع
والتوتر"(الفقرة .)63
97انظر الفقرات من  60إلى  64أعاله.
98انظر الفقرة  64أعاله.
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جنائية بناء على طلب من الضحية ،مثال في حال املساس بالشرف أو التشهير ،من املهم ً
أيضا اإلشارة
بوضوح إلى من يحق له الشروع في مثل هذه اإلجراءات ،وتطبيق القواعد املعمول بها في هذا املجال بطريقة
موحدة.
العقوبات
.182

.183
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من خالل التنصيص على عقوبات محددة وفرضها عند إدانة مرتكب خطاب الكراهية ،تبرز التوصية
رقم 10جانبين ذوا صلة يجب مراعاتهما ،وهما العواقب الوخيمة التي تنجم عن هذا الخطاب ومبدأ
التناسب.
ال يشمل الجانب األول العواقب التي يواجهها األشخاص املستهدفون تحديدا من خطاب الكراهية
فحسب ،بل يشمل أيضا التداعيات املترتبة عن هذا الخطاب على أعضاء آخرين من نفس املجموعة
والتأثير الضار الذي يمكن أن يحدث على تماسك املجتمع بشكل عام .لذلك ،يجب أن تعكس العقوبات
املحددة املتاحة أهمية هذه العواقب ،ومن ثم ،يجب أن تكون – كما هو موضح في الفقرة  23من توصية
السياسة العامة رقم – 7فعالة ورادعة على حد سواء حتى تأخذ في الحسب ان األضرار الناجمة عنه
بالفعل وتثبط أي إمكانية للعود .و يمكن أن تتمثل هذه العقوبات في عقوبة بالسجن أو بغرامة ،وكذلك
في حجز ومصادرة املنشورات املعنية .و مع ذلك ،يجوز ً
أيضا أن تكون رهينة بالسلوك املحظور املعني.
و بالتالي ،قد تتمثل العقوبة في التجريد املؤقت من الحقوق السياسية ،أو في إلزامية الذهاب إلى مكان أو
أكثر إلحياء ذكرى املحرقة أو في إلزامية تنفيذ مهمة ملموسة للتعويض عن الضرر الذي لحق بمجموعة
من األشخاص املستهدفين بخطاب الكراهية املعني.
ً
ومع ذلك ،فإن فرض العقوبات بشكل فعلي يجب أن يراعي أيضا خطر االنتهاك غيراملبرر لحرية التعبير–
على ضوء مالبسات القضية املعروضة .ومع أن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان لم تثر أي اعتراض من
حيث املبدأ على فرض الغرامات أو عقوبات بالسجن ومصادرة الحقوق السياسية والتجريد منها ،99فقد
خلصت في بعض األحيان فيما يتعلق بالعقوبتين األوليين ،أن فرض هذه العقوبات يشكل انتهاكا غير
متناسب لحرية التعبير .100و بالفعل ،يجب فحص كل قضية من حيث املوضوع ،ولكنه من غير املرجح
أن تعتبر العقوبات بالسجن والغرامات الباهظة متوافقة مع الحق في حرية التعبير الذي تحميه املادة 10
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،ما لم تكن هذه الحاالت أخطر حاالت خطاب الكراهية .وعلى

99انظر على سبيل املثال قضية "زانا ضد تركيا" ([ )Zana c. Turquieالغرفة الكبرى] ،رقم  25 ،91/18954نوفمبر/تشرين الثاني
( 1997سنة واحدة سجنا) ،وقضية "هنيكي ضد أملانيا" (( )Hennicke c. Allemagneقرار اللجنة) ،رقم  21 ،97/34889مايو/أيار
 ،1997وقضية "شورك ضد تركيا" (( )Sürek c. Turquieرقم [ )1الغرفة الكبرى] ،رقم  8 ،95/26682يوليو/تموز "( 1999غرامة
معتدلة نسبيا " ،الفقرة )64؛ وقضية "إنجل ضد تركيا" ([)Incal c. Turquieالغرفة الكبرى] ،رقم  9 ،93/22678يونيو/حزيران 1998
(مصادرة ،ولكن لم يتم تطبيقها في هذه القضية) ،وقضية "فيريهضد بلجيكا" ( ،)Féret c. Belgiqueرقم  16 ،07/15615يوليو/تموز
( 2007عدم األهلية ملدة عشر سنوات ،تدبير ُ
اعتبر غير متناسب من قبل القضاة الذين وقعوا على رأي مخالف).
100انظر على سبيل املثال قضية "كراتاس ضد تركيا" ([)Karataş c. Turquieالغرفة الكبرى] ،رقم  8 ،94/23168يوليو/تموز 1999
(حكم بالسجن ملدة عام واحد وشهر وعشرة أيام ،مع غرامة قدرها  111.111.110ليرة تركية) ،وقضية "أيدين تاتالفضدتركيا" (Aydin
 ،)Tatlav c. Turquieرقم  2 ، 99/50692مايو/أيار ( 2006غرامة قدرها  2.640.000ليرة تركية) وقضية "شوريك وأوزدمير ضد تركيا"
([ )Sürek et Özdemir c. Turquieالغرفة الكبرى] ،رقم  8 ، 94/23927يوليو/تموز ( 1999الحجز على نسخ املجلة التي تحتوي على
املقاالت التي تم تجريمها).
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العكس من ذلك ،ثمة احتمال ضعيف أن ُتعتبر بعض العقوبات الطفيفة ً
نسبيا والتي ال تخلو مع ذلك
من التأثير وعقوبات أخرى يمكن أن تؤدي إلى تغيير في املواقف – على سبيل املثال إلزامية أداء مهام معينة
لفائدة األشخاص املستهدفين من الخطاب من الكراهية –غير متناسبة وبالتالي غير مقبولة.
ضرورة ضمان فعالية التحقيق واملتابعات
.185

تعزى األهمية التي توليها التوصية رقم  10ملراقبة فعالية التحقيقات املفتوحة عقب الشكاوى ومقاضاة
الجناة إلى الثغرات التي تم الوقوف عليها في هذا الصدد في إطار دورات الرصد .فعلى الرغم من وجود
حاالت تكون فيها التدابير القمعية ضد مرتكبي خطاب الكراهية فعالة ،هناك العديد من الحاالت األخرى
ً
التي تم فيها استبعاد إمكانية تحريك الدعوى الجنائية بسهولة مفرطة ،مما أسفر عن عدد ضئيل جدا
من املحاكمات في أعقاب الشكاوى املقدمة إلى السلطات .عالوة على ذلك ،في الحاالت التي يتم فيها عرض
فعليا على أنظار املحكمةً ،
القضية ً
غالبا ما تبدو معدالت اإلدانة الحقيقية منخفضة وال تكون العقوبات
املحددة املفروضة متناسبة ً
دائما مع خطورة خطاب الكراهية املعني .وتفسر عوامل مختلفة هذا النجاح
املحدود كما يبدو في اللجوء إلى القانون الجنائي ملكافحة استخدام خطاب الكراهية في الحاالت التي يبدو
فيها هذا اللجوء ضروريا ،ويتعلق األمر تحديدا بما يلي :أ) بعض ضباط الشرطة ال يأخذون على محمل
الجد املخالفات وال يتصرفون على وجه السرعة املطلوبة؛ ب) ضعف الكفاءة في جمع األدلة وتقييمها؛ ج)
رؤية واسعة للغاية للحماية التي يكفلها الحق في حرية التعبير (والتي ال تتفق مع مقاربة املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان) و/أو تفسير صارم بشكل مفرط للعناصر املكونة لـلجريمة (التحريض على الكراهية
مثال)؛ د) فشل املحاوالت الرامية إلى تحديد معايير اإلدانة التي لم تعد قابلة للتطبيق؛ هـ) عدم القدرة على
إجراء تحقيق كاف ومنهجي وفعال بشأن استخدام خطاب الكراهية؛ و) تخصيص املوارد للتحقيقات
ً
بشأن األصوليين الدينيين بدال من املتطرفين بدافع العنصرية وجوانب أخرى من خطاب الكراهية؛ ز)
وجود خالفات بشأن السلطة املختصة للتعامل مع قضية معينة؛ ح) إعادة تكييف الجرائم على أنها جرائم
جنائية عادية لتحقيق أهداف النجاح من حيث معدل اإلدانة؛ ط) الحصانة التي تتمتع بها الطبقة
السياسية،ي)والغياب املحتمل للحياد بين أعضاء هيئة املحلفين املكلفين بالبت في القضايا.
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وبسبب بعض هذه الثغرات أيضا ،خلصت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى وجود انتهاكات للمادتين
 4و 6من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،ال سيما فيما يتعلق بعدم القدرة
على التحقيق بسرعة وعناية في الشكاوى 101وعلى مراعاة القيود املفروضة على الحق في حرية التعبير.102
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كل هذه الثغرات في مجال التحقيق في الشكاوى املتعلقة بحاالت مزعومة لخطاب الكراهية تبعث ً
حتما
برسالة قوية إلى الرأي العام مفادها أن خطاب الكراهية ال يؤخذ على محمل الجد ويمكن اإلدالء به

101قضية "ل .ك .ضد هولندا" ( ،)L K c. Pays-Basالبالغ رقم  ،1991/4الرأي الصادر في  16مارس/أذار 1993؛ وقضية "جيلو ضد
الدنمارك" ( ،)Gelle c. Danemarkالبالغ رقم  ،2004/34الرأي الصادر في  6مارس/أذار 2006؛ وقضية "أدان ضد الدنمارك" ( Adan
 ،)c. Danemarkالبالغ رقم  ،2008/43الرأي الصادر في  13أغسطس/آب  ،2010وقضية "االتحاد التركي في برلين-براندبورغ ضد أملانيا
( ،)Union turque de Berlin-Brandebourg (TBB) c. Allemagneالبالغ رقم  ،2010/48الرأي الصادر في  26فبراير/شباط .2013
102قضية "الجالية اليهودية في أوسلو وآخرون ضد النرويج" ( ،)La communauté juive d’Oslo et al.c. Norvègeالبالغ رقم
 ،2003/30الرأي الصادر في  15أغسطس/آب  ،2005وقضية "االتحاد التركي في برلين -براندبورغ ضد أملانيا ( Union turque de
 ،)Berlin-Brandebourg (TBB) c. Allemagneالبالغ رقم  ،2010/48الرأي الصادر في  26فبراير/شباط 2013
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واإلفالت من العقاب.وبالتالي ،ال يكفي إثبات الجرائم فيما يخص استخدام خطاب الكراهية ،فيجب أيضا
إيالء عناية دائمة لرصد الطريقة التي يتم من خاللها التحقيق في الشكاوى املتعلقة بحاالت خطاب
الكراهية املزعومة ،وطريقة مالحقة الجناة وطريقة إصدار املحكمة للقرارات حتى يكون من املمكن تكييف
املقاربة املعتمدة تباعا بغية ضمان املقاضاة الفعلية للجناة وإدانتهم في جميع القضايا املعنية.
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ينبغي أن يتمثل الهدف األساس ي ألي تحقيق في الحصول على التنفيذ الفعلي للتشريعات ذات الصلة
وضمان مساءلة الجناة املحتملين .وينبغي ألي تحقيق من هذا القبيل أن َ
ينجز بمجرد إبالغ السلطات
بالحالة ،وبالتالي ال ينبغي أن يكون رهينا بالضرورة بتقديم شكوى رسمية .ويكتس ي هذا الجانب أهمية
خاصة في القضايا التي تنطوي على استخدام خطاب الكراهية ،نظرا الرتفاع احتمال تردد األشخاص
املستهدفين بخطاب الكراهية عن تقديم الشكاوى .ويجب أن يكون أي تحقيق من هذا القبيل مناسبا،
ً
ُ
بمعنى أنه يجب أن يكون قادرا على تحديد ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بالفعل وتحديد هوية
املسؤولين .ويجب اتخاذ جميع التدابير املعقولة لجمع األدلة الالزمة ،بما في ذلك شهادات الشهود العيان
ُ
و الوثائق أو املواد اإللكترونية ذات الصلة .وينبغي أن تتم هذه العملية بسرعة وأن تنجز بالعناية الواجبة.
باإلضافة إلى ذلك ،من الضروري الحرص على إخضاع التحقيق ونتائجه لتدقيق الرأي العام بغية ضمان
مسؤولية الجناة والحفاظ على ثقة الرأي العام .و يتعلق األمر تحديدا– كما سبقت اإلشارة إلى ذلك–103
بإبقاء أي مدع على علم بسير التحقيق و منحه فرصة لتقديم مالحظاته قبل اتخاذ قرار بإنهاء التحقيق
أو العدول عن املالحقة القضائية .وفي األخير ،يجب أن تستند نتائج التحقيق وأي قرار باملقاضاة إلى تحليل
شامل و موضوعي ومحايد لجميع األدلة املتاحة.
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يمكن أن تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها لتعزيز فعالية التحقيقات واملالحقات القضائية في حال
استخدام خطاب الكراهية ما يلي( :أ) اعتماد أداة لإلبالغ على اإلنترنت عن حاالت خطاب الكراهية؛ (ب)
إجراء تحليل منتظم ملآل الشكاوى في هذا املجال منذ لحظة تسجيلها من قبل الشرطة بغية معرفة ما إذا
كان املشتكون قد تلقوا استجابة مناسبة؛ (ج) الرصد املنتظم الستخدام خطاب الكراهية على اإلنترنت
بحيث ال تستند التحقيقات فقط إلى الشكاوى املقدمة؛ (د) إحداث وحدات متخصصة مزودة باملوارد
الفنية والبشرية الالزمة و مسؤولة عن التحقيقات و املتابعات في القضايا املتعلقة باستخدام خطاب
الكراهية؛ (هـ) استجابة حازمة عندما يستخدم مسؤولون سياسيون وغيرهم من الشخصيات العامة
خطاب الكراهية حتى ال يشعر الرأي العام بتشجيع على أن يحذو حذوهم؛ (و) رفع أي حصانة عن
املسؤولين السياسيين فيما يتعلق باستخدام خطاب الكراهية ،و(ز) إقامة الحوار والثقة املتبادلة
والتعاون مع مجموعات األشخاص املستهدفين بخطاب الكراهية من أجل كسب ثقتهم وتوعيتهم
بحقوقهم.
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تقر التوصية رقم  10أيضا بأن فعالية املتابعات الجنائية فيما يتعلق باستخدام خطاب الكراهية تعتمد
أيضا على ثالثة عوامل أخرى.

.191

ً
أوال ،استفادة مختلف الجهات الفاعلة ،وخاصة الشرطة وسلطات االدعاء ،من آلية مناسبة للتعاون
وتنسيق أنشطتها .فإذا كانت هناك عدة طرق لتحقيق هذا الهدف ،فإن هذا التعاون والتنسيق سيكون
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ميسرا عبر إنشاء قنوات وثيقة للتواصل بين السلطات.باإلضافة إلى ذلك ،يجب إرسال رسالة مشتركة من
قبل األشخاص الذين يعملون في مناصب قيادية لإلشارة إلى أن التعاون ملكافحة استخدام خطاب
الكراهية من خالل املتابعات الجنائية (إن وجد) يشكل إحدى أهم األولويات بالنسبة لكل سلطة من
السلطات املعنية.
.192

.193

ً
ثانيا ،ينبغي أن تتلقى جميع الجهات الفاعلة في نظام العدالة الجنائية التدريب/التكوين املناسب ملعرفة
ما إذا كانت مالحظة معينة تندرج في إطار خطاب الكراهية ،وإذا كان األمر كذلك،تحديد ما إذا كان فرض
عقوبة جنائية سيكون الرد املناسب بالنظر إلى الحق في حرية التعبير .و ينبغي أن يوفر لهم هذا
التدريب/التكوين ً
أيضا فهما أو سعلت أثير هذا الخطاب على األشخاص املستهدفين وللمخاطر التي
ُيعرض لها املجتمع برمته .باإلضافة إلى ذلك ،ووفقا ملسؤولياتهم ،ينبغي بذل جهود لتعزيز قدراتهم على
جمع وتقييم أي أدلة مفيدة لتحريك الدعوى الجنائية و للفصل في القضايا املتعلقة بخطاب الكراهية
أمام املحكمة .عالوة على ذلك ،يجب إعطاء توجيهات للقضاة بشأن املقاربة التي يجب اتباعها في تحديد
العقوبة املحددة التي سيتم فرضها في حال اإلدانة .وفي جميع الحاالت ،فإن تبادل املمارسات الفضلى ،ال
سيما عندما تكون بعض الجهات الفاعلة في نظام العدالة الجنائية أكثر خبرة من غيرها في معالجة القضايا
املتعلقة بخطاب الكراهية ،من شأنه أن يسمح بتحسين هذا النوع من التدريب/التكوين وبناء القدرات.
ثالثا ،ال ينحصر نشر خطاب الكراهية في إقليم وطني معين .ونتيجة لذلك ،يمكن أن تستمر املتابعات في
هذا املجال لفترة طويلة في بعض األحيان ،ألن الخطاب املعني صدر عن مصدر خارج اإلقليم –وخارج
الوالية القضائية – لدولة عضو معينة ،خاصة إذا تم هذا النشر عبر اإلنترنت .صحيح أنه ال يوجد حل
سهل في هذه الحال ،خاصة إذا كانت خوادم اإلنترنت توجد في بلدان ليس لديها نفس املتطلبات فيما
يتعلق بخطاب الكراهية كتلك املحددة في التوصية .ومع ذلك ،يمكن أن يؤدي التعاون مع سلطات هذه
الدول إلى اتخاذ تدابير للحد من قدرات هذا النشرالعابرللحدود .كما يمكن للتعاون أن يساعد في
الحصول على معلومات كفيلة بتسهيل تحريك الدعوى الجنائية ضد مواطني الدولة العضو املعنية
الذين اضطلعوا بدور في هذا النشر .لذلك ،من الضروري أن تطور جميع الدول األعضاء –أسوة ببعض
منها – اآلليات الالزمة لتسهيل التعاون في مجال نشر خطاب الكراهية العابر للحدود الذي يخص كل
دولة على حدة و كذلك الذي يعني أي دولة غير عضو في مجلس أوروبا لديها استعداد للمشاركة في جهود
مكافحة هذا النشر.
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