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 الملخص التنفیدي
 

 CGP Grey ،2007الصورة: بانكسي/
 

على  السلطاتقد شھدت درجة غیر مسبوقة من سیطرة منطقة جنوب المتوسط إنّھ من اإلنصاف القول أّن بلدان 
في بعض بلدان و وال سیّما في فترة ما بعد الربیع العربّي. وسائل اإلعالم، وھو ما بدأ یتغیّر في العقد األخیر
 ھذه الثورات.المنطقة، اكتسب اإلعالم حریات جدیدة في أعقاب 

 
قدرة وسائل اإلعالم على اإلبالغ عن إساءة استخدام  إلى إحداث تحّول جذرّي في التغییرات السیاسیّةت دأو

وفضح ھذه اإلساءات بھدف تحدي الوضع الراھن، وتمكین الجمھور من المشاركة في  ،األنظمة للسلطة
 المناقشات العامة والھامة حول مستقبلھم. 

 
أفكار وتأثیرات عنصریة ولكن ھذه النزعات ذاتھا تجعل من وسائل اإلعالم ھدفاً ألولئك الذین یرغبون في نشر 

ً تستند، أو  –وتمییزیّة. إن الصراعات المتعّددة التي ما تزال دائرة في جمیع أنحاء المنقطة  والتي كلھا تقریبا
ً  –تضم عنصر انقسام إثني أو دیني  تشیر الدراسات إلى أّن المحتوى العنصري في . وتؤّجج ھذه المشكلة أیضا

ً ما یجد الصحفیون أنفسھم في الخطوط األمامیة في إعالم جنوب المتوسط منتشر ومتنامٍ  . ونتیجة لذلك، غالبا
معركة من أجل األفكار والنفوذ، معركة تشھد أشد أشكال الترویج للكراھیة ضراوة. وفي الواقع، أصبح 
الصحفیون، في بعض الحاالت، ھم الضحایا والجناة في التحریض المستھَدف في معركة األیدیولوجیات 

 ضة على المستقبل. المتعار
 
السبل الفعالة لمواجھة بدعم االتحاد األوروبي حول  2017أغسطس اب/في تونس في لقاءا عقد  قد أبرزو

غیر األخالقیة بما في ذلك التغطیة اإلعالمیة ، العدید من االتجاھات المثیرة للقلق ،  خطاب الكراھیة في اإلعالم
المباشر لزیادة البث برامج التحریض على خطاب الكراھیة في والعنصریة والتطرف الدیني. ، الھجرة حول
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  على التلفزیون ووسائل اإلعالم االجتماعیة ؛لھم تزاید ضراوة خطاب السیاسیین ضد المعارضین واألرباح ؛ 
تحرض على الكراھیة والنزاع الطائفي في بلدان أخرى واالفتقار السائد بعض القنوات الفضائیة برامج  وبث

 ة في ھذا اإلطار.للمساءل
 

وقد استجاب عدد من البلدان بزیادة الضغط على وسائل اإلعالم، من خالل تضییق الخناق على الصحفیین أو 
نتیجة للزیادة الھائلة في استخدام وسائل التواصل  ،بشكل جدي ،سن تشریعات جدیدة. وتتفاقم ھذه المشكلة

خطاب الكراھیة، والذي، غالباً، ما یتسم بطابع متطرف االجتماعي وغیرھا من المنصات الرقمیة، حیث یزدھر 
 للغایة.

 
خطة عمل الرباط للعام وفي ذات الوقت، ھناك العدید من الجھود الرامیة إلى معالجة ھذه المسألة. أوالھا، 

األمم المتحدة بشأن حظر التحریض على الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة، والتي تشّكل بدعم  2013
ومن بین أمور أخرى، فإّن ھذا یوصي بأن  1(خطة عمل الرباط). تحریضًا على التمییز أو العداء أو العنف

الً عن خطاب الكراھیة، بما یتماشى مع القانون الدولي ذي ضتعتمد الدول تشریعات شاملة لمكافحة التمییز، ف
لیة إقلیمیة خاصة لحریة اإلعالم في العالم نشاء آإلالمتمیزة  ةاإلقلیمی المبادرةالصلة. ومن الجھود األخرى، 

حریة اإلعالم في إعالن  -اإلعالن المرتبط بھا فقد تم اعتماد و. ، والتي یقودھا اإلتحاد الدولي للصحفیینالعربي
وھذا اإلعالن  3المنطقة منمن قبل حكومات وسلطات ومحتمعات إعالمیة في ستة بلدان ، 2العالم العربي

یتضّمن دعوات إلى الدول لحظر خطاب الكراھیة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة، وعلى وسائل اإلعالم احترام 
 4"مسؤولیاتھا المھنیة، واألخالقیة، واالجتماعیة لمكافحة الكراھیة، والتعصب، والطائفیة".

 
اب الكراھیة والعنصریة في اإلعالم، مع التركیز یبحث ھذا التقریر في األدوات التنظیمیة المتاحة لمواجھة خط

الجزء األول یبحث وبلدان ھي: الجزائر، ومصر، ولبنان، واألردن، والمغرب، وفلسطین، وتونس.  سبعةعلى 
وھو بدوره، ینقسم إلى قسمین رئیسین، أحدھما یبحث في التحدیات، التنظیمیة للتصدي لھذه  طرقفي ال

التنظیم ومارسات الالقانونیة، بما في ذلك أنظمة لتنظیم وسائل اإلعالم؛ ویبحث القسم الثاني في م التشریعات
الذاتي في وسائل اإلعالم، وكیفیة التعامل مع الخطاب العنصري. أما الجزء الثاني، فیحدد المعاییر الدولیة في 

نونیة في المنطقة، یأتي بمجموعة من التوصیات ھذا المجال، ثم استناًدا إلى تلك المعاییر والنظم والخبرات القا
وعلى ھذا األساس، یھدف ھذا التقریر إلى تقدیم بشأن التوجیھات الخاصة بممارسات أفضل في ھذا المجال. 

في ما یتعلق ، والمشغلون والصحفیون، القطاعتنظیم للمشرعون، وصانعي القرار ومسؤولي مدخالت مفیدة 
العنصریة التي یتم تأجیجھا من خالل الكراھیة ونظروا إلیھا عند معالجة مشكلة باإلجراءات التي ینبغي أن ی

 وسائل اإلعالم. 
  

																																																													
 .http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/Rabat_draft_outcome.pdfالمتوفر على الرابط: 1
 .world/-arab-freedom-media-media.eu/library/declaration-http://www.medالمتوفر على الرابط: 2
	 html-ifj-agearabic.org/p-http://www.ifj.712بیان صحفي: 3		
 : خطاب الكراھیة والتعصب.8انظر المبدأ 4
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التنظیمیة للتصدي لخطاب الكراھیة والعنصریة في بلدان مختلفة  طرقالجزء األول: ال
 في منطقة جنوب المتوسط

 
التنظیمیة للتصدي لخطاب الكراھیة والعنصریة في وسائط  طرقیركز ھذا الجزء من التقریر على مختلف ال

اإلعالم. ویأتي ھذا التقریر في جزئین، بحیث یتم تنظیم كل جزء بما یتماشى مع تقسیم للبالد. یرّكز القسم (أ) 
 على القواعد القانونیة، ویتم تقسیم كل جزء من البالد إلى قواعد دستوریة وأخرى جزائیة، ومن ثم قوانین تعمل

اإلعالم بشكل مباشر، والتي، بدورھا، تقسم، في الكثیر من األحیان، إلى وسائل إعالم  لعلى تنظیم وسائ
ر بعض البلدان ظمطبوعة وأخرى مسموعة ومرئیة. وال یتكافأ التطبیق في ھذا المجال عبر المناطق، إذ تح

ة بالتجدیف بدالً من ذلك. ویبحث القسم خطاب الكراھیة بینما یتم التركیز في بلدان أخرى على القوانین المتعلق
سواء كقطاع (مثل وسائل  –اإلعالم  ل(ب) في جھود التنظیم الذاتیة التي تقوم بھا الجھات الفاعلة في وسائ

على حدٍّ سواء لمكافحة خطاب الكراھیة  –اإلعالم المطبوعة أو المسموعة والمرئیة) أو كوسائل إعالم فردیة 
 الم على تعزیز التفاھم بین الثقافات. وتعزیز قدرة وسائل اإلع

 
 القسم (أ): القواعد القانونیة للتصدي لخطاب الكراھیة والعنصریة

 
 الجزائر

 
 الضمانات الدستوریة 

یخلو الدستور الجزائري من نص صریح یحظر الكراھیة والتعصب كما جاء في العھد الدولي الخاص بالحقوق 
). إال أن الدستور نص على أن المواطنین سواسیة أمام القانون، وال یمكن 20/2(المدنیة والسیاسیة في المادة 

أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو 
ي الحقوق كما أكد الدستور على أن تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات ف 5اجتماعي.

والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة اإلنسان، وتحول دون المشاركة الفعلیة للجمیع في الحیاة 
 السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.

 
 قانون العقوبات الجزائري

ویتضمن یخلو قانون العقوبات الجزائري من نصوص قانونیة واضحة ومباشرة تحظر خطاب الكراھیة. 
ً یتعلق باإلساءة للدین اإلسالمي؛ إذ یعاقب بالحبس، من ثالث إلى خمس سنوات وبغرامة من  القانون نصا

) دینار، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من أساء إلى الرسول 100,000) دینار جزائري إلى (50,000(
أي شعیرة من شعائر اإلسالم، سواء عن طریق أو بقیة األنبیاء، أو استھزأ بالمعلوم من الدین بالضرورة، أو ب

 6الكتابة أو الرسوم أو التصریح، أو أي وسیلة أخرى.
ً 21وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم توقیف ما یقارب ( ، بتھمة 2016خالل شھر كانون األول/دیسمبر للعام  ) شخصا

التحریض على الكراھیة والعنف، وتكوین جمعیة أشرار على خلفیة الحوادث العرقیة التي شھدتھا منطقة 
 7غردایة في الجزائر بین عرب وأمازیغ.

 
 التشریعات اإلعالمیة 

																																																													
، 14، العدد 2016آذار/مارس سنة  7، الموافق 1437جمادى األولى من العام 27)، الدستور الجزائري، الجریدة الرسمیة، االثنین 32المادة (. 5

. تاریخ زیارة الموقع http://www.joradp.dz/HAR/Index.htmالسنة الثالثة والخمسون. منشور على الرابط اإللكتروني : 
28/12/2016. 

األمانة العامة للحكومة الجزائریة.  2012، قانون العقوبات الجزائري، الجمھوریة الجزائریة، رئاسة الجمھوریة، 2) مكرر144. المادة (6
 .28/12/2016موقع . تاریخ زیارة الhttp://www.joradp.dz/TRV/APenal.pdfمنشور على الرابط اإللكتروني: 

. للمزید حول ھذه الحوادث، انظر الرابط اإللكتروني: 7
http://www.alhayat.com/Articles/18959166/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6 
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أحكام ھذا القانون، وفي ظل احترام الطابع  على أن یمارس نشاط اإلعالم بحریة في إطار 8یؤكد قانون اإلعالم
 9التعددي لألفكار واآلراء.

إال أن القانون یخلو من اإلشارة صراحة إلى حظر الكراھیة، ویقتصر على اإلشارة إلى ضرورة امتناع 
ویفرض القانون  10الصحفي، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن اإلشادة بالعنصریة، وعدم التسامح، والعنف.

، في حال مخالفة قواعد آداب وأخالقیات مھنة الصحافة، عقوبات یأمر بھا المجلس األعلى آلداب ذاتھ
 11وأخالقیات مھنة الصحافة.

 
 12قانون یتعلق بالنشاط السمعي والبصري

القواعد وحدد الشروط العامة ت) من القانون المتعلق بالنشاط السمعي والبصري على أن 47نصت المادة (
) من القانون ذاتھ 84كل خدمة للبث التلفزیوني أواإلذاعي. وقد بینت المادة التي تلیھا (المادة المفروضة على 

ھذه الشروط، ومنھا: التزام الحیاد والموضوعیة، واالمتناع عن خدمة أغراض مجموعات مصلحیة سواء كانت 
اإلشادة بالعنف، والتحریض على  سیاسیة أو عرقیة أو اقتصادیة أو مالیة أو دینیة أو أیدولوجیة، واالمتناع عن

التمییز العنصري واإلرھاب، أو العنف ضد شخص بسبب أصلھ أو جنسھ أو انتمائھ لعرق أو جنس أو دیانة 
معینة، باإلضافة إلى احترام المرجعیات الدینیة األخرى، وعدم المساس بالمقدسات والدیانات األخرى، واحترام 

 13ة واآلراء في البرامج اإلذاعیة والتلفزیوینة.التعددیة الحزبیة والتیارات الفكری
 

أما المیثاق المتعلق بأخالقیات مھنة الصحافة، فقد نص على أن على الصحفي االمتناع عن الترویج، بأي شكل 
 14من األشكال، للعنف، واإلرھاب، والجریمة، والتعصب، والعنصریة، والتمییز الجنسي، والالتسامح.

متعلقة باإلعالم في الجزائر لم تستخدم مصطلح "الكراھیة " صراحة، وإنما تطرقت ویالحظ بأن التشریعات ال
إلى بعض المفاھیم المرتبطة بخطاب الكراھیة، مثل: العنصریة، والتحریض على التمییز، وذلك دون اللجوء 

). كما 20/2( إلى حظر خطاب الكراھیة كما ورد في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة
اتسمت النصوص باستخدام عبارات فضفاضة قابلة للتفسیر والتأویل بصورة قد تؤدي، بالنتیجة، إلى فرض 

 قیود على حریة الصحافة واإلعالم.
 

 مصر
 

 الضمانات الدستوریة
على )، 53، تحت عنوان "الحقوق والحریات العامة"، وتحدیداً في المادة (2014نّص الدستور المصري للعام 

أن التمییز والحض على الكراھیة جریمة یعاقب علیھا القانون. كما نصت المادة ذاتھا على أن تلتزم الدولة 
 باتخاذ التدابیر الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمییز؛ وینظّم القانون إنشاء مفوضیة مستقلة لھذا الغرض.

																																																													
وحسب المادة  ، یتعلق باإلعالم.2012كانون الثاني/ینایر سنة  12، الموافق 1433صفر عام  18)، المؤرخ في 05-012عضوي رقم (. قانون 8
) من القانون، یقصد بأنشطة اإلعالم: "كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو أفكار أو معارف عبر أي وسیلة مكتوبة أو مسموعة أو 3(

 متلفزة أو إلكترونیة، وتكون موجھة للجمھور أو لفئة منھ". منشور على الرابط اإللكتروني:
http://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf: 28/12/2016. تاریخ زیارة الموقع. 

 ..joradp.dz/TRV/AInfo.pdfhttp://wwwمنشور على الرابط اإللكتروني: )، قانون اإلعالم المشار إلیھ أعاله. 2. المادة (9
) من قانون اإلعالم، الفصل الثاني، آداب وأخالقیات مھنة الصحافة. منشور على الرابط اإللكتروني: 92. المادة (10

http://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf 
اني، آداب وأخالقیات مھنة الصحافة. منشور على الرابط اإللكتروني: )، قانون اإلعالم، الفصل الث97. المادة (11

http://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf. 
سمعي والبصري. . یتعلق بالنشاط ال2014شباط/فبرایر سنة  24، الموافق 1435ربیع الثاني عام  24)، المؤرخ في 04-14. قانون رقم (12

 المنشور على الموقع اإللكتروني لوزارة االتصال الجزائریة على الرابط اإللكتروني:
http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/458 28/12/2016. تاریخ زیارة الموقع بتاریخ. 

 )، قانون یتعلق بالنشاط السمعي والبصري.48المادة (. 13
media.eu/wp-http://www.med-)، میثاق ألخالقیات مھنة الصحافة الجزائري. المنشور على الرابط اإللكتروني: 12. البند (14

content/uploads/2014/07/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-pdf. 
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على أن ال توقع عقوبة سالبة للحریة في الجرائم التي ترتكب بطریق النشر  15كما نص الدستور المصري ذاتھ
أو العالنیة. أما الجرائم المتعلقة بالتحریض على العنف، أو بالتمییز بین المواطنین، أو بالطعن في أعراض 

 األفراد، فیحدد عقوبتھا القانون.
ة وصریحة فیما یتعلق باعتبار الحض على كما نالحظ، فقد تضّمن القانون المصري ضمانات دستوریة واضح

الكراھیة والعنف والتمییز بین المواطنین جریمة تستوجب المساءلة القانونیة بالرغم من أن النص الدستوري 
 ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.20/2غیر متطابق تماماً مع ما نصت علیھ المادة (

 
 التشریعات الجزائیة

یستخدم المشرع الجزائي المصري مصطلح (الكراھیة) في قانون العقوبات المصري بشكل واضح وصریح لم 
كما ھو الحال في الدستور المصري؛ وإنما عاقب بالحبس كل من حّرض على التمییز ضد طائفة من طوائف 

ریض تكدیر السلم العام، الناس بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة إذا كان من شأن ھذا التح
 16) من القانون.176وذلك في المادة (

وكما ھو واضح من نص المادة السابقة، فإّن المشرع یعاقب على التمییز في حالة تكدیر السلم العام، وھو 
مصطلح فضفاض، ویحتمل العدید من التفسیرات؛ مما یعني أن الحمایة، بشكل أساسي، تأتي لحمایة السلم 

 لحمایة الفئات الممیز ضدھا. العام، ولیس
وفي اإلطار ذاتھ، جّرم القانون أیضا استغالل الدین في الترویج أو التحبیذ بالقول أو الكتابة أو بأي وسیلة 
أخرى ألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقیر أو ازدراء أحد األدیان أو الطوائف، أو اإلضرار بالوحدة 

 17الوطنیة والسلم االجتماعي.
ویالحظ على المادتین السابقتین استخدام المشرع لمصطلحات فضفاضة، تفتقر للصیاغة التشریعیة الدقیقة، 
ً أمام توقیف  وذلك بما یتناقض مع طبیعة الصیاغة التشریعیة الجنائیة. وھو األمر الذي فتح الباب واسعا

قیف الصحفي محمود حسین بتھمة نشر ومحاكمة األشخاص بھذه التھم. وفي ھذا السیاق، تجدر اإلشارة إلى تو
 2016.18كانون األول/دیسمبر للعام  20الفتنة والتحریض ضد مؤسسات الدولة، وذلك بتاریخ 

كما تمت محاكمة اإلعالمي معتز مطر، وذلك على خلفیة توجیھ عدة تھم لھ، من بینھا: التحریض ضد 
 19لفتن داخل المجتمع المصري.الشخصیات العامة، وترویج الشائعات واألكاذیب بھدف إثارة ا

كما قامت النیابة العامة المصریة بتوجیھ تھمة إثارة الفتنة الطائفیة، وتكدیر األمن العام لشخص قام بكتابة عبارة 
تھدید بحق المسیحیین، جاء فیھا: "ھتموتوا یا مسیحیین"، على أرضیة إحدى الكنائس في مدینة دمیاط 

 20المصریة.
 

 بین المواطنین قانون تجریم التمییز
. وقد تضّمن 2011تشرین األول/أكتوبر لسنة  15تم إقرار قانون خاص لتجریم التمییز بین المواطنین بتاریخ 

القانون مادة تتضمن معاقبة أي شخص یتسبب في إحداث تمییز بین األفراد أو ضد الطوائف بسبب الجنس أو 
 21بة في حال ارتكاب ھذا الفعل من قبل موظف عام.األصل أو اللغة أو العقیدة. وقد شّدد القانون العقو

 

																																																													
. المنشور على الموقع اإللكتروني لمجلس النواب المصري على الرابط اإللكتروني: 2014عام ) من الدستور المصري لل71. المادة (15

http://www.parliament.gov.eg/home/destour.aspx. 
 وتعدیالتھ. 1937) لسنة 58) من قانون العقوبات المصري رقم (176. المادة (16
 /و) من قانون العقوبات المصري.98المادة (. 17
حمود حسین یعمل لحساب قناة الجزیرة اإلخباریة. انظر الرابط اإللكتروني: . الصحفي م18

http://www.hespress.com/international/333353.html 
، خبر بعنوان "معتز مطر یمثل 2016. یقوم اإلعالمي معتز مطر بتقدیم برنامج "مع معتز" على قناة الشرق. وقد تمت المحاكمة خالل العام 19

 .www.yallafoot.comأمام القضاء بتھمة التحریض وإثارة الفتن". الرابط اإللكتروني: 
زید حول ھذا األمر، انظر الموقع اإللكتروني: الیوم السابع تحت عنوان "النیابة توجھ . للم2017. بدأت المحاكمة في شھر كانون الثاني/ینایر 20

تھمة إثارة الفتنة الطائفیة لكاتب عبارة تھدید بكنیسة دمیاط". انظر الرابط اإللكتروني: 
http://www.youm7.com/story/2017/1/3/%D8%A7%D9 . 

، أو أیھما، 100,000جنیھاً مصریاً، وال تزید عن  50لمدة ثالثة أشھر وغرامة ال تقل عن . تكون عقوبة ھذا الفعل، حسب القانون، السجن 21
 والتشدید في حال ارتكاب الجریمة عن طریق موظف عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة.
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وفي الوقت الذي یعد ھذا القانون ضمانة جدیدة في مجال مكافحة الكراھیة المبنیة على التمییز المبني على 
الجنس أو األصل أو اللغة أو العقیدة، إال أّن القانون یجّرم التمییز بین المواطنین فقط، مما یعني أن األفراد 
المقیمین على أرض الدولة، ال ینطبق علیھم القانون؛ كما أن القانون یستخدم مصطلحات فضفاضة واسعة، وال 

 یحدد، بشكل دقیق، الركن المادي لھذا الفعل لیستطیع األفراد ضبط سلوكھم وفقاً للنص.
 

 التشریعات الصحفیة واإلعالمیة
على أن یلتزم الصحفي باالمتناع عن االنحیاز  22صحافةأما على صعید التشریعات اإلعالمیة، فقد نص قانون ال

إلى الدعوات العنصریة، أو التي تنطوي على امتھان األدیان أو الدعوة إلى كراھیتھا، أو الطعن في إیمان 
وتؤدي مخالفة ھذه المادة إلى توقیع عقوبة  اآلخرین، أو ترویج التحیز، أو االحتقار ألي من طوائف المجتمع. 

لتي تصل إلى عام واحد، وفرض غرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیھ مصري، وال تزید عن عشرة الحبس، وا
بأن یلتزم  فقد تضّمن بنداً  24أما میثاق الشرف الصحفي المصري، 23آالف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

بعدة واجبات، منھا: االلتزام بعدم االنحیاز في كتاباتھ إلى الدعوات العنصریة أو المتعصبة أو  ، وفقھ،الصحفي
المنطویة على امتھان األدیان، أو الدعوة إلى كراھیتھا، أو الطعن في إیمان اآلخرین أو تلك الداعیة إلى التمییز 

 أو االحتقار ألي من طوائف المجتمع.
دة في ھذه المادة تتسم بالعمومیة واتساع مدلول المصطلحات المستخدمة، األمر ویالحظ بأن المصطلحات الوار

الذي یصعب معھ تحدید ما یعد تعبیرا عن اآلراء وممارسة للعمل الصحفي، وما یعد دعوة إلى الكراھیة 
 العنصریة أو الدینیة، ویفتح الباب واسعا أمام االجتھاد القضائي. 

 
 األردن 

 
 الضمانات الدستوریة

 
، تم تعدیل الدستور األردني لیتم تضمینھ ضمانات دستوریة جدیدة من شأنھا 2011في أیلول/سبتمبر من العام 

ً خاصاً  -وبالرغم من ھذه التعدیالت –إال أنھ  25تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان. لم یتم تضمین الدستور نصا
دنیة تفتقر للضمانات الدستوریة المتعلقة بحظر الكراھیة والتعصب والتمییز، أي أن المنظومة التشریعیة األر

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 20/2بحظر خطاب الكراھیة، كما ھو منصوص علیھا في المادة (
 والسیاسیة.

 
إال أن الدستور األردني، وإن خال من نص صریح یتعلق بحظر الكراھیة والتعصب والتمییز، إال أنھ أكد، في 

ختلفوا في العرق أو امنھ، على أن األردنیین سواء، ال تمییز بینھم في الحقوق والواجبات، وإن  المادة السادسة
إال أن  27كما نص على أن الحفاظ على السلم االجتماعي واجب مقدس على كل أردني. 26اللغة أو الدین.

صفة كانت على  المشرع الدستوري یخاطب في ھذه النصوص األردنیین فقط، دون غیرھم من الموجودین بأي
 أرض المملكة.

 
 التشریعات الجزائیة

خلت التشریعات األردنیة الجزائیة من النص صراحة على مصطلح "خطاب الكراھیة"، إال أنھا أشارت إلى 
مصطلحات تتقاطع وھذا المصطلح، وتشكل بعض عناصره. وقد وردت بعض النصوص ذات العالقة بخطاب 

																																																													
 .1996) لسنة 96) من قانون تنظیم الصحافة واختصاصات الصحافة (قانون الصحافة) رقم (20. المادة رقم (22
 .1996) لسنة 96من قانون تنظیم الصحافة واختصاصات الصحافة (قانون الصحافة) رقم () 22. المادة (23
 .http://ncmf.info/?p=151. المنشور على الرابط اإللكتروني: 26/3/1998. تم إقراره من قبل المجلس األعلى للصحافة بتاریخ 24
، والتعدیل الثاني 2014، مرتین؛ األولى، في العام 2011في الدستور األردني، بعد العام . تجدر اإلشارة إلى أنھ قد تم تعدیل نصوص معینة 25

 .2016في العام 
 .8/1/1952تاریخ  1093وتعدیالتھ. منشور في الجریدة الرسمیة رقم  1952. الدستور األردني للعام 26
 وتعدیالتھ. 1952)، الدستور األردني للعام 6/2. المادة (27
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)، والتي جاءت تحت عنوان 150ویأتي في مقدمة ھذه النصوص المادة ( 28الكراھیة في قانون العقوبات.
"الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنیة أو تعكر الصفاء بین عناصر األمة"؛ والتي عاقبت على كل كتابة وكل 
خطاب أو عمل یقصد منھ، أو ینتج عنھ إثارة النعرات المذھبیة أو العنصریة أو الحض على النزاع بین 

وائف ومختلف عناصر األمة، بالحبس مدة ستة أشھر إلى ثالث سنوات، وبغرامة ال تزید عن خمسین الط
 دیناراً.

) من 150من القانون ذاتھ كل شخصینتمیإلٮجمعیةأنشئتللغایةالمشارإلیھا في المادة () 151مت المادة (كما جرّ 
رى تجرم كل دعایة من شأنھا إیقاظ وعلى غیر صعید، تضمن قانون العقوبات أیضا مواد أخالقانون ذاتھ. 

 29النعرات العنصریة أو المذھبیة في زمن الحرب.
) في العھد الدولي الخاص بالحقوق 20/2) من قانون العقوبات تتقاطع مع المادة (150ویالحظ أن المادة (

ي إلى إثارة المدنیة والسیاسیة في بعض جوانبھا، من حیث اإلشارة إلى تجریم األعمال والخطابات التي تؤد
النعرات المذھبیة أو العنصریة أو إلى التنازع بین الطوائف ومختلف عناصر األمة، إال أنھا لم تتبن، بشكل 

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، من حیث اإلشارة 20صریح، ما نصت علیھ ھذه المادة (
ً على التمییز أو العداوة أو  إلى حظر الدعوة إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة، التي تشكل تحریضا

 العنف.
وال كما أن المصطلحات التي استخدمھا المشرع األردني في ھذه المادة مصطلحات فضفاضة وواسعة الداللة، 

مما قد ، تتوافق والصیاغة التشریعیة الجزائیة التي یتوجب أن تتسم بالدقة لیستطیع الفرد ضبط سلوكھ بناء علیھا
 یؤدي إلى استخدامھا لفرض قیود غیر مبررة على حریة التعبیر عن اآلراء في كثیر من األحیان.

 
وفي إطار ھذه المادة، فقد تمت مالحقة ومحاكمة العدید من األشخاص؛ إذ تم توجیھ تھمة إثارة النعرات وإھانة 

والذي قام بمشاركة منشور على صفحة (الفیسبوك) الخاصة بھ، اعتبره  30الشعور الدیني للصحفي ناھض حتر،
البعض یتضمن إثارة للنعرات الطائفیة والمذھبیة، ویتضمن إساءة للذات اإللھیة. وقد أسند لھ اإلدعاء العام 

ً ألحكام المادتین ( بات؛ إال ) من قانون العقو278/1) و(150تھمتي إثارة النعرات وإھانة الشعور الدیني خالفا
 أن محاكمتھ لم تستكمل بسبب تعرضھ للقتل بسبب ھذا المنشور. 

 
ً ألحكام المادة ( ) 150كما تمت محاكمة الكاتب أیمن العتوم بتھمة إثارة النعرات المذھبیة أو العنصریة، خالفا

غرامة قدرھا من قانون العقوبات، وذلك على خلفیة روایتھ التي تحمل عنوان "حدیث الجنود". وقد حكم علیھ ب
ً إلى القضاء بسبب 12كما تمت إحالة ( خمسة آالف دینار أردنّي، وما یزال الحكم قید االستئناف. ) شخصا

تعلیقات ومنشورات على مواقع التواصل االجتماعي، تضمنت إساءات لضحایا الحادثة اإلرھابیة التي نفذت في 
 1/1/2017.31أحد مطاعم اسطنبول بتاریخ 

 
 یة واإلعالمیة التشریعات الصحف

وتعدیالتھ إلزام  1998) لسنة 8فیما یتعلق بالتشریعات اإلعالمیة، فقد تضمن قانون المطبوعات والنشر رقم (
نشر كل ما من شأنھ التحریض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بین المواطنین الصحفیین باالمتناع عن 
ما یشكل إھانة الشعور أو المعتقد الدیني، أو إثارة كما تضمن القانون ذاتھ حظر  32بأي شكل من األشكال.

 33النعرات المذھبیة أو العنصریة.
وفي مجال اإلعالم المرئي والمسموع؛ فقد تضمن قانون اإلعالم المرئي والمسموع إلزام المرخص لھم بعدم 

 34لفتن والنعرات الدینیة أو الطائفیة أو العرقیة.بث ما یحض على الكراھیة أو اإلرھاب أو العنف، أو إثارة ا
 

																																																													
 وتعدیالتھ. 1960) لسنة 16وبات األردني رقم (. قانون العق28
 وتعدیالتھ. 1960) لسنة 16) من قانون العقوبات رقم (131/1. المادة (29
 . تعّرض الصحفي ناھض حتر لعملیة اغتیال بناء على مشاركتھ صورة على الفیسبوك، اعتبرھا البعض تتضمن إساءة للذات اإللھیة.30
 .http://www.alghad.com/articles/1354862Dلكتروني: . صحیفة الغد، الرابط اإل31
 وتعدیالتھ. 1998) لسنة 8/د) من قانون المطبوعات والنشر رقم (7. المادة (32
 وتعدیالتھ. 1998) لسنة 8/أ/ب/ج) من قانون المطبوعات والنشر رقم (38. المادة (33
 .2015لسنة  26رقم ) من قانون اإلعالم المرئي والمسموع 2/ل/20. انظر المادة (34
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ضرورة عدم انطواء البرامج أو الدعایات على ما  تعلیمات البرامج واإلعالنات والدعایة التجاریةكما تضمنت 
یشكل إھانة أو تحیّزاً ألي شخص، وعدم الدعوة إلى التفرقة على أساس الجنس أو الدین أو العرق أو اللغة أو 

 35الجنس أو العجز الجسدي أو العقلي.
دیان، والعمل على عدم باحترام األأما میثاق الشرف الصحفي األردني، فقد أشار إلى ضرورة التزام الصحفیین 

تجنب اإلشارة المؤذیة والمسیئة لعرق الشخص كما أكد على ضرورة  36إثارة النعرات العنصریة أو الطائفیة.
واعتبر المیثاق أن  37أو لونھ أو دینھ أو جنسھ أو أصلھ أو أي مرض جسدي أو عقلي أو إعاقة یعاني منھا.

 38الستغالل بسبب الجنس أو المستوى االجتماعي.للمرأة حقاً على الصحافة في عدم التمییز أو ا
 

وعلى غیر صعید، تضمن قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، في المادة العاشرة منھ، نصاً بعدم 
جواز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمییز الدیني أو العنصري أو العرقي، أو التمییز بسبب الجنس أو 

 39اللون.
 

الشرف المھني الخاص بالعاملین في قطاع اإلعالم المرئي والمسموع في األردن، فقد أشار إلى أن أما میثاق 
اإلعالمي یحرص على عدم التشھیر أو التحریض على العنف والكراھیة ضد أي شخص أو مؤسسة على 

 40أساس الجنس أو العرق أو الدین أو االنتماء السیاسي.
اثیق الشرف الصحفیة واإلعالمیة قد أشارت إلى كلمة "الكراھیة" ویالحظ أن التشریعات اإلعالمیة ومو

صراحة في بعض األحیان، وإن بقیت ھذه النصوص تتسم باالتساع والعمومیة، وقابلیتھا للتأویل، وعدم قدرتھا 
على وضع حد قانوني فاصل ودقیق بین ما یعد تعبیراً عن اآلراء وممارسة للعمل الصحفي أو اإلعالمي وما 

ً للكراھیة بمختلف أشكالھ؛ مما یؤدي إلى تطویع ھذه النصوص لفرض قیود غیر مبررة على حریة یعد  خطابا
 التعبیر وحریة الصحافة واإلعالم.

 
 لبنان 

 
 الضمانات الدستوریة 
من نص صریح یجّرم خطاب الكراھیة. إال أن الدستور اللبناني أشار، في المادة  41یخلو الدستور اللبناني

السابعة منھ، على أن اللبنانیین سواء لدى القانون، وھم یتمتعون بالحقوق المدنیة والسیاسیة بالسواء، ویتحملون 
عة منھ، على أن حریة الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بینھم. كما نص الدستور ذاتھ، في المادة التاس

اإلعتقاد مطلقة. في حین أشارت المادة العاشرة إلى أن التعلیم حر ما لم یخل بالنظام العام، أو ینافي اآلداب، أو 
 یتعّرض لكرامة أحد األدیان أو المذاھب.

 ً أن الدستور اللبناني ال یشتمل على ضمانات دستوریة تحظر الكراھیة والتحریض علیھا،  ویظھر جلیا
 ) من الدستور األردني.20/2التعصب، والتمییز كما نصت على ذلك المادة (و
 

 التشریعات الجزائیة
على تجریم كل عمل، وكل كتابة، وكل خطاب یقصد منھ،  42)،317ینص قانون العقوبات اللبناني، في المادة (

وائف ومختلف عناصر األمة. أو ینتج عنھ إثارة النعرات المذھبیة أو العنصریة، أو الحض على النزاع بین الط

																																																													
 ) من تعلیمات البرامج واإلعالنات والدعایة التجاریة الصادرة استناداً إلى قانون اإلعالم المرئي والمسموع.9/6) و(6/3. المواد (35
 .http://www.jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4. المادة الرابعة من میثاق الشرف الصحفي األردني. الرابط اإللكتروني: 36
 . المادة الخامسة من میثاق الشرف الصحفي األردني.37
 )، میثاق الشرف الصحفي األردني.13. المادة (38
 .2007) لسنة 47. قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات رقم (39
 لرابط اإللكتروني:) من میثاق الشرف المھني الخاص بالعاملین في قطاع اإلعالم المرئي والمسموع في األردن. ا3/22. المادة (40

http://mc.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=22. 
 ، مع جمیع تعدیالتھ. المنشور على الرابط اإللكتروني:1926) أیار/مایو سنة 23. الدستور اللبناني الصادر في (41

https://www.lp.gov.lb/CustomPage.aspx?id=26&masterId=1. 
 وتعدیالتھ. المنشور على الرابط اإللكتروني: 1/3/1943صادر في -)، 340. قانون العقوبات اللبناني، مرسوم اشتراعي رقم (42
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ویعاقب كل من قام بذلك بالحبس من سنة الى ثالث سنوات، وبالغرامة من مائة إلى ثمانمائة ألف لیرة، وكذلك 
، ویمكن للمحكمة أن تقضي 65بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتین الثانیة والرابعة من المادة 

)، من القانون ذاتھ، كّل شخص ینتمي إلى جمعیة أنشئت للغایة المشار إلیھا 318بنشر الحكم.  كما تجّرم المادة (
)، فقد عاقبت باالعتقال المؤقّت من قام، زمن الحرب أو عند توقّع نشوبھا، 295). أما المادة (317في المادة (

 بدعایة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي، أو إلى إیقاظ النعرات العنصریة أو المذھبیة.
 

یجّرم قانون العقوبات اللبنانّي خطاب الكراھیة بشكل واضح وصریح، وبنصوص دقیقة الصیاغة بصورة لم 
تمّكن الفرد من ضبط سلوكھ، وبما یتوافق والمعاییر الدولیّة لحقوق اإلنسان في ھذا الصدد، وإن كان القانون قد 

ة وإثارة المذھبیة. وتركت صیاغة )، إلى بعض جوانب خطاب الكراھیة، مثل العنصری317أشار، في المادة (
ً أمام االجتھادات القضائیة واألفعال التي یمكن تطویعھا تحت ھذه  مواد قانون العقوبات اللبنانّي الباب واسعا

 الجریمة.
 

، -المذكورة أعاله–وفي ھذا السیاق، فقد تّمت مالحقة واستدعاء عدة أشخاص في لبنان بتھمة إثارة النعرات 
مھند الحاج علي، الذي تم استدعاؤه من قبل مكتب مكافحة الجرائم اإللكترونیة للتحقیق معھ في منھم: الصحفي 

كما تم تقدیم طلب لتحریك شكوى من قبل النیابة العامة إلحالة مخرج ومعد  43تھمة قدح وذم وإثارة النعرات.
أحد البرامج على قناة فضائیة لبنانیة، یدعى شربل خلیل، بسبب منشور لھ على تویتر، اعتبره البعض مثیراً 

 44للنعرات الطائفیة والدینیة.
 

 التشریعات اإلعالمیة
اإلعالمي في صیاغة تشریعیة متقاربة مع ما ورد في قانون جاءت التشریعات المتعلّقة بالعمل الصحفي و

العقوبات اللبناني؛ إذ لم یشر قانون المطبوعات إلى مصطلح (الكراھیة)، وإنما أشار إلى إثارة النعرات الطائفیة 
 أو العنصریة. 

ا تضمن ) من قانون المطبوعات إلى أنھ إذا نشرت إحدى المطبوعات م25وفي ھذا اإلطار، نصت المادة (
تحقیراً إلحدى الدیانات المعترف بھا في البالد، أو ما كان من شأنھ إثارة النعرات الطائفیة أو العنصریة، أو 
تعكیر السالم العام، أو تعریض سالمة الدولة أو سیادتھا أو وحدتھا أو حدودھا... یحق للنائب العام االستئنافي 

ختص. وللمحكمة في ھذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة الى أن یصادر أعدادھا، أو یحیلھا إلى القضاء الم
ملیون لیرة لبنانیة، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، وال یجوز، في  100ملیون إلى  50ثالث سنوات، وبالغرامة من 

 45أي حال، أن تقل عقوبة الحبس عن شھرین والغرامة عن حدھا األدنى.
 

فقد أوجب على أن یرفق بطلب التأجیر لكل قناة مجموعة من المستندات، منھا: تعھّد  قانون البث الفضائي،أّما 
من المؤسسة بالتقیّد بأحكام القوانین واألنظمة النافذة، وبشروط التأجیر، والتعھّد بعدم بّث برامج تثیر النعرات 

 46/د).3/4الطائفیة، أو تتناول بالنقد والتجریح المعتقدات الدینیة لمناطق االستقبال (
 

فقد تضّمن مبادئ یتوجب احترامھا في العمل  47میثاق الشرف اإلعالمي لتعزیز السلم األھلي في لبنان،أّما 
اإلعالمي، وقد تضّمنت ھذه المبادئ والبنود ما یحث على عدم إثارة النعرات المذھبیة أو الطائفیة، ورفض 

																																																																																																																																																																																										
0.pdf63445458035713705-1-http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC. 

 
 . انظر الخبر المنشور بعنوان "لبنان: مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتیة.. متى ینتھي الكابوس؟". والمنشور على الرابط اإللكتروني:43

http://www.dc4mf.org/ar/content/7006. 
 .tp://www.alquds.co.uk/?p=298410ht:. للمزید، انظر الرابط اإللكتروني44
 ، وجمیع تعدیالتھ. الرابط اإللكتروني:1962أیلول/سبتمبر سنة  14) قانون المطبوعات، الصادر بتاریخ 25. المادة (45

http://www.ministryinfo.gov.lb/main/MediaLaws/ActNo.382.aspx. 
 . منشور على الموقع اإللكتروني لوزارة اإلعالم اللبنانیة. الرابط اإللكتروني:1996سنة) 531/د)، قانون البث الفضائي رقم (3/4. المادة (46

http://www.ministryinfo.gov.lb/main/MediaLaws/Satellitebroadcastinglaws.aspx. 
 . میثاق الشرف اإلعالمي لتعزیز السلم األھلي في لبنان. المنشور على الرابط اإللكتروني:47
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لم یستخدم مصطلح "الكراھیة"، ولم ینص على حظره،  مبادئ التمییز العنصري والفتنة والعنف. إال أن المیثاق
 ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.20كما جاء في المادة (

) من المیثاق على ضرورة االلتزام بالعمل على تأكید الوحدة الوطنیة 2وفي ھذا اإلطار، فقد نّصت المادة (
وعدم إثارة النعرات المذھبیة أو الطائفیة، أو التحریض على  والعیش المشترك، والتزام احترام األدیان،

 العصیان والعنف، أو ارتكاب الجرائم، واالمتناع عن عبارات التحقیر.
) إلى حرص وسائل اإلعالم اللبنانیة على رفض مبادئ التمییز العنصري. كما نصت 3في حین أشارت المادة (

ع افتتاحیات الصحف ومقدمات نشرات األخبار اإلذاعیة ) على ضرورة العمل على ضبط إیقا11المادة (
والتلفزیونیة، وكذلك البرامج الحواریة لإلعالم المرئي والمسموع بشكل یحترم مبادئ العمل اإلعالمي 

 وأصولھ، وعدم بث روح العنف والفتنة.
 

 المغرب
 

 الضمانات الدستوریة 
تحریض على العنصریة أو الكراھیة أو نص الدستور المغربي، بشكل صریح ومباشر، على حظر كل 

كما أكد الدستور، أیضاً، على أن یحدد القانون قواعد تنظیم وسائل اإلعالم العمومیة، ومراقبتھا،  48العنف.
كما أكد الدستور  49ویضمن االستفادة منھا، مع احترام التعددیة اللغویة والثقافیة والسیاسیة للمجتمع المغربي.

لى تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء، ونص على إنشاء ھیئة للمناصفة ومكافحة على أن تسعى الدولة إ
 50كل أشكال التمییز.

ویالحظ بأن المشرع الدستوري المغربي نص على حظر الكراھیة في الدستور، ووضع ضمانات دستوریة لھذا 
ً مع ما نص علیھ العھ د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة األمر، بالرغم من أّن ھذا الحظر ال یتطابق تماما

 ).20/2والسیاسیة في المادة (
 

 القانون الجنائي المغربي
لم یستخدم القانون الجنائي المغربي مصطلح (الكراھیة) كما ھو الحال في الدستور المغربي. وإنما تضّمن 

ً للتمییز، في الفصل ( ص الطبیعیین بسبب األصل )، على أنّھ (أي التمییز) كل تفرقة بین األشخا1-431تعریفا
الوطني، أو األصل االجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو الوضعیة العائلیة، أو الحالة الصحیة، أو اإلعاقة، أو 
الرأي السیاسي، أو االنتماء النقابي، أو بسبب االنتماء، أو عدم االنتماء الحقیقي أو المفترض لعرق أو ألمة أو 

 51لساللة أو لدین معین.
عاقب القانون ذاتھ على ارتكاب التمییز، المعّرف أعاله، بالحبس من شھر إلى سنتین، وبالغرامة من ألف وقد 

 ومائتین إلى خمسین ألف درھم إذا تمثّل فیما یلي:
 االمتناع عن تقدیم منفعة أو عن أداء خدمة؛ .1
 عرقلة الممارسة العادیة ألي نشاط اقتصادي؛ .2
 لھ من العمل؛رفض تشغیل شخص، أو معاقبتھ، أو فص .3
ربط تقدیم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل  .4

)1-431.( 
																																																																																																																																																																																										
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final%20Journalist%20Pact%20for%20Strengthening%

20Civil%20Peace%20-%20AR.pdf 
) من الدستور المغربي. المنشور على الرابط اإللكتروني: 23. الفصل(48

http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/textesjuridiques_constitution.aspx 
 ) من الدستور المغربي.28. الفصل (49
 الدستور المغربي.من )، 19. الفصل (50
.المنشور على الرابط )2016أیلول/سبتمبر19)، القانون الجنائي المغربي (صیغة محینة بتاریخ 431-1) مكرر: التمییز، الفصل(2. الفرع (51

 اإللكتروني:
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ma/ma045ar.pdf 
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وتجدر اإلشارة إلى أن النصوص السابقة في القانون الجنائي لم تأت جامعة مانعة في مجال تجریم خطاب 
ا أن تعریف التمییز، كما ورد في ھذا الكراھیة، وقد اكتفت باإلشارة إلى بعض مكونات ھذا الخطاب. كم

القانون، یتسم بالعمومیة، وعدم الوضوح، وإمكانیة التأویل. فالصیاغة القانونیة للركن المادي المشكل للجریمة 
 لم یتسم بالدقة والتحدید.

 
 التشریعات الصحفیة واإلعالمیة

د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة السیاسیة جاء قانون الصحافة المغربي متوافقاً مع الدستور المغربي، ومع العھ
من حیث التجریم والحظر المباشر للكراھیة وللتمییز والتحریض المباشر علیھما بین األشخاص، مع التأكید 
ً أمام تأویل  على أن المشرع المغربي اتبع صیاغة تشریعیة تتسم بعدم الدقة والتحدید، وتفتح الباب واسعا

 اً غیر مبرر على حریة التعبیر والصحافة.النصوص، بما قد یشكل قید
)، المطبوعات أو المطبوعات الدوریة 71وفي ھذا السیاق، یعاقب قانون الصحافة والنشر المغربي، في المادة (

ً على التمییز أو على الكراھیة  أو الصحف اإللكترونیة إذا تضّمنت إساءة للدین اإلسالمي، أو تضمنت تحریضا
 52بین األشخاص.

)، بالغرامة على التحریض المباشر على الكراھیة والتمییز، وعلى 72عاقب القانون ذاتھ، في المادة (كما ی
اإلشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانیة أو جرائم اإلبادة الجماعیة أو جرائم اإلرھاب إذا ما ارتكبت 

 53المثال ال الحصر في المادة ذاتھا. ھذه األفعال بمجموعة من الوسائل التي تمت اإلشارة إلیھا على سبیل
 

 54قانون االتصال السمعي والبصري
) من القانون على أنھ یجب أال یكون من 9أما فیما یتعلق بقانون االتصال السمعي والبصري، فقد نّصت المادة (

اإلرھاب أو شأن البرامج، وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج، الحث على العنف أو التمییز العنصري أو 
العنف ضد شخص أو مجموعة من األشخاص بسبب أصلھم أو انتمائھم أو عدم انتمائھم إلى ساللة أو أمة أو 

 عرق أو دیانة معینة.
 

ومن الحاالت التي شھدت خطاب كراھیة، تجدر اإلشارة إلى ما رصده مركز حمایة وحریة الصحفیین من 
قیام رجل دین  ، وأبرزھا2016لشھر كانون الثاني/ینایر للعام انتھاكات واقعة على حریة اإلعالم في المغرب 

، بنشر خطاٍب مصّوٍر ضد "القناة المغربیة الثانیة"، على قناتھ الخاصة على 6/1/2016معروف، بتاریخ 
ً ضد "القناة المغربیة الثانیة" تحت عنوان "ھل الصوفیة ھي الحل؟". واتھم، فیھ،  الیوتیوب، ضمن تحریضا

لفزیونیة الثانیة بـ"الخبث"، ووصفھا بأنھا "صھیونیة بامتیاز"؛ وذلك على خلفیة تقریر إخباري بثتھ القناة الت
القناة. ودعت النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة، في بیان لھا، الحكومة المغربیة التخاذ التدابیر الالزمة لوقف 

 55الھجمات التكفیریة والتحریضیة.
 

اظور سیتي" اإلخباري، بما في ذلك طاقم التحریر في الموقع، بتاریخ كما تعّرض مسؤول موقع "الن
، إلى ھجوم تحریضي من قبل نشطاء على موقع التواصل االجتماعي "فیسبوك"، وذلك بوصف 30/1/2016

																																																													
)، قانون الصحافة والنشر المغربي، قانون الصحافة والنشر، الجریدة 71. القسم الثالث، العقوبات، الفرع األول: حمایة النظام العام، المادة (52

 . المنشور على الرابط اإللكتروني: 2016آب/أغسطس  15، 1437ذو القعدة،  11، 6491الرسمیة، عدد
http://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/textesjuridiques_libertes.aspx 

 ) من قانون الصحافة والنشر.72. المادة (53
ر -، المتعلق باالتصال السمعي البصري (ج77-03، بتنفیذ القانون رقم 1425من ذي القعدة  25، الصادر في 1-04-257. ظھیر شریف رقم 54

)، المنشور على الرابط اإللكتروني: 2005شباط/فبرایر  3 -1425ذو الحجة  23بتاریخ 
http://mincom.gov.ma/landing/demo/template/wordpress/media/k2/attachments/Loi0377ComAudioVis_AR.p

df 
. الرابط اإللكتروني: 2016. مركز حمایة وحریة الصحفیین، االنتھاكات الواقعة على حریة اإلعالم المرصودة خالل كانون الثاني/ینایر 55

http://cdfj.org/D8%A7-8./ 
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المسؤول عن الموقع والمحررین بـ"الزندقة وشن الحرب ضد اإلسالم" بسبب تغطیة الموقع لتصریحات أحد 
 56الدعاة.

 
 فلسطین

 
 الضمانات الدستوریة

وتعدیالتھ من نصوص تتعلق بالكراھیة والحض علیھا واعتبارھا  2003یخلو القانون األساسي الفلسطیني لسنة 
) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة؛ وإن كان 20جریمة، كما ھو منصوص علیھ في المادة (

كما نص الدستور على أن  57.وحریاتھ األساسیة ملزمة وواجبة االحترامالدستور قد أكد على أن حقوق اإلنسان 
 58لكل إنسان الحق في التعبیر عن رأیھ ونشره مع مراعاة أحكام القانون.

 التشریعات الجزائیة
في الضفة الغربیة؛ ویجرم ھذا القانون كل كتابة وكل  1960) لسنة 16یطبق قانون العقوبات األردني رقم (

یقصد منھ، أو ینتج عنھ إثارة النعرات المذھبیة أو العنصریة، أو الحض على النزاع بین خطاب أو عمل 
كما نص القانون ذاتھ على تجریم كل  60وكل من أنشأ جمعیة لھذه الغایة. 59الطوائف ومختلف عناصر االمة،

إیقاظ النعرات  من قام، في زمن الحرب أو عند توقّع نشوبھا، بدعایة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي، أو
 61العنصریة أو المذھبیة.

 
وعلى غیر صعید، یجّرم القانون ذاتھ كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون إلقامة 
ً أثناء ذلك، أو تعدى على أي شخص یقوم  الشعائر الدینیة، أو تعرض لھا بالھزء عند إقامتھا، أو أحدث تشویشا

ي شخص آخر موجود في ذلك االجتماع دون ألشعائر الدینیة في ذلك االجتماع، أو على ضمن حدود القانون با
ً للحض على الكراھیة  62أن یكون لھ مبرر أو عذر مشروع. والنصوص السابقة، وإن كانت تتضمن تجریما

ً مع  حظر العنصریة أو الطائفیة دون اإلشارة صراحة إلى مصطلح  "الكراھیة"، إال أنھا ال تتوافق تماما
) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وتفتقر، في الوقت 20/2الكراھیة الوارد في المادة (

ذاتھ، إلى الصیاغة القانونیة الدقیقة، وتتسم المصطلحات المستخدمة بالعمومیة، وإمكانیة تطویعھا لتطال 
 یر عن اآلراء.بالتجریم العدید من األفعال التي قد تقع في باب حریة التعب

 
) المتعلقة بإثارة النعرات الطائفیة أو المذھبیة، فقد تم توقیف ومحاكمة عدد كبیر من 150وفي إطار المادة (

األشخاص في الضفة الغربیة. ومن األشخاص الذین وجھت لھم ھذه التھمة الصحفي جورج قنواتي، مدیر 
ید خضر، باإلضافة إلى العدید من النشطاء "، ومدیر صحیفة "منبر اإلصالح" یز2000إذاعة "بیت لحم 

 63والسیاسیین والشباب، الذین وجھت لھم ھذه التھمة.
 

 المرسوم الرئاسّي بشأن تكریس الوحدة الوطنیّة ومنع التحریض
																																																													

. الرابط اإللكتروني: 2016المرصودة خالل كانون الثاني/ینایر  . مركز حمایة وحریة الصحفیین، االنتھاكات الواقعة على حریة اإلعالم56
http://cdfj.org/D8%A7-8./ 

وتعدیالتھ. المنشور على الموقع اإللكتروني (المقتفي، منظومة القضاء والتشریع في  2003) من القانون األساسي الفلسطیني لسنة 10. المادة (57
 .http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=14138فلسطین)، الرابط اإللكتروني: 

 وتعدیالتھ. 2003) من القانون األساسي الفلسطیني لسنة 19. المادة (58
) من قانون العقوبات الفلسطیني.وتكون العقوبة الحبس مدة ستة أشھر إلى ثالث سنوات، وبغرامة ال تزید على خمسین دیناراً. 150.المادة (59

منظومة القضاء والتشریع في فلسطین)، الرابط اإللكتروني: على الموقع اإللكتروني (المقتفي، القانون منشور 
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegConsFT.aspx?lnk=2&LegPath=6581 . 

 ).150) من قانون العقوبات الفلسطیني، والعقوبة المفروضة وفقاً لنص ھذه المادة ھي ذاتھا المفروضة في المادة (151. المادة (60
 ) من قانون العقوبات، وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة.130. المادة (61
 لحبس حتى ثالثة أشھر أو بالغرامة حتى عشرین دیناراً.) من قانون العقوبات، وتكون العقوبة في ھذه الحالة ا276. المادة (62
. 10/3/2014تھمة تالحق العشرات في الضفة الغربیة، خبر منشور بتاریخ  ... الموقع اإللكتروني: فلسطین أون الین، "إثارة النعرات".63

 الرابط اإللكتروني:
l-http://felesteen.ps/details/news/111800/%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9. 
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وقد نّص ھذا  64بشأن تكریس الوحدة الوطنیة ومنع التحریض. 1998) لسنة 3صدر مرسوم رئاسّي رقم (
عمال العنف، أو توجیھ أالمرسوم، في المادة األولى منھ، على أن تعتبر أفعال التحریض على التمییز، وتشجیع 

اإلھانات للدیانات المختلفة، أو التحریض على استعمال العنف الذي یضر بالعالقات مع الدول الشقیقة 
أو تحرض على الجرائم أفعاالَ غیر مشروعة في  واألجنبیة، وتشكیل الجمعیات غیر المشروعة التي تمارس

 المحافظات الفلسطینیة.
ً من األفعال المحددة بالمرسوم بموجب  كما نصت المادة الثانیة من المرسوم على معاقبة أي شخص یرتكب أیّا

 القوانین ذات العالقة.
ات مبھمة وفضفاضة. وفي وكما ھو الحال في قانون العقوبات، جاء ھذا المرسوم الرئاسّي لیستخدم مصطلح

الوقت ذاتھ، لم یستخدم المرسوم مصطلح "الكراھیة" بشكل واضح وصریح. كما أن إصدار مثل ھذا المرسوم 
ال یوجد ما یبرره؛ خاصة في ظل وجود قوانین ساریة المفعول تجّرم األفعال سالفة الذكر، وعلى رأسھا قانون 

 العقوبات.
 

 التشریعات الصحفیة واإلعالمیة
تحت عنوان "واجبات وآداب مھنة الصحافة"،  65/د) من قانون المطبوعات والنشر الفلسطیني،8ت المادة (نص

بما في ذلك االمتناع عن نشر  ،على أنھ یتوجب على كل من یعمل في الصحافة التقید التام بأخالق المھنة وآدابھا
 نصریة والطائفیة.كل ما من شأنھ أن یذكي العنف والتعصب والبغضاء، أو یدعو إلى الع

) من القانون ذاتھ قائمة طویلة من 37أما فیما یتعلق بما یحظر على الصحیفة نشره، فقد تضمنت المادة(
المحظورات، منھا: حظر نشر المقاالت التي من شأنھا اإلساءة إلى الوحدة الوطنیة، أو التحریض على ارتكاب 

 التنافر، وإثارة الطائفیة بین أفراد المجتمع.الجرائم، أو زرع األحقاد وبذر الكراھیة والشقاق و
) من قانون المطبوعات والنشر الفلسطیني، فإنّھ یجوز للسلطة المختصة، بقرار إداري، ضبط 47ووفقاً للمادة (

ومصادرة جمیع النسخ المطبوعة الصادرة في ذلك الیوم، وللمحكمة أن تأمر بتعطیل صدور المطبوعة تعطیالً 
)، وذلك باإلضافة ألى أي 37تزید عن ثالثة أشھر، وذلك بحق كل من یخالف أحكام المادة ( مؤقتاً، ولمدة ال

 عقوبة أخرى منصوص علیھا.
ویالحظ بأن المشرع الفلسطیني، في قانون المطبوعات والنشر، قد استخدم، بشكل واضح وصریح، 

ً في الصیاغة التشریعیة التي اتسمت باستخدام  مصطلحات مثل "الكراھیة والبغضاء"، إال أنھ لم یكن موفّقا
ً أمام إمكانیة وضع قیود غیر مبررة على حریة نشر المقاالت، وحریة  عبارات فضفاضة، تفتح الباب واسعا

 الصحافة بشكل عام.
أما میثاق الشرف الصحفي الفلسطیني، فقد نّص على ضرورة االلتزام الكامل بعدم نشر ما من شأنھ التحریض، 

لون أو الطائفة أو الدین أو الجنس أو الأو التشجیع على العنصریة، أو التمییز على أساس العرق أو األصل أو 
 ال إذا كانت تتعلق موضوعیاً بموضوع النشر.المھنة أو العجز الجسدي أو النفسي؛ وال تذكر ھذه التمییزات إ

 
 اإلعالم المرئي والمسموع 

تم إعداد مسودة مشروع قانون لإلعالم المرئي والمسموع، ولكن لم یتم إقراره حتى تاریخھ، بسبب تعطّل 
/أ) منھ، 22، في المادة (2016المجلس التشریعي الفلسطیني. وینص مشروع قانون المرئي والمسموع لسنة 

أو إثارة الفتن والنعرات  ،ى أن یلتزم المرخص لھ بعدم بث ما یحض على الكراھیة أو اإلرھاب أو العنفعل
) على مخالفة ھذه المادة بغرامة ال 38أو المبنیة على التمییز. وقد عاقبت المادة ( ،الدینیة والطائفیة والعرقیة

 ني.تقل عن ألفي دینار أردني، وال تزید عن عشرة آالف دینار أرد

																																																													
) من الوقائع الفلسطینیة 26، بشأن تكریس الوحدة الوطنیة ومنع التحریض، المنشور في العدد (1998) لسنة 3. المرسوم الرئاسي رقم (64

على الموقع اإللكتروني (المقتفي، منظومة القضاء والتشریع في فلسطین)، الرابط المنشور . 26/11/1998(السلطة الوطنیة الفلسطینیة)، بتاریخ 
 اإللكتروني:

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegConsFT.aspx?LegPath=12679. 
المنشور على الموقع . 29/8/1995) من الوقائع الفلسطینیة، بتاریخ 6، المنشور في العدد (1995) لسنة 9. قانون المطبوعات والنشر رقم (65
 لكتروني (المقتفي، منظومة القضاء والتشریع في فلسطین)، الرابط اإللكتروني:اإل

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegConsFT.aspx?LegPath=12208 . 
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)، من مشروع القانون ذاتھ، على أن تختص ھیئة شكاوى اإلعالم بالشكاوى المتعلقة 33كما نصت المادة (
األصل العرقیأو أو الجنس، أو اللون، أو العرق، أو بالترویج للعنف والتمییز المبني على أساس الدین، 

 االجتماعي.
ن الصیاغة المبھمة، والتي تفتح الباب للتأویالت، وكما ھو الحال في قانون المطبوعات والنشر الفلسطیني، فإ

وبالتالي تمنح السلطات القضائیة صالحیات تفسیریة واسعة، تبدو واضحة أیضا في مشروع اإلعالم المرئي 
 والمسموع الفلسطیني. 

 
 تونس

 
 الضمانات الدستوریة

ً ومباشراً على الدولة بمنع دعوات  ً واضحا التكفیر والتحریض على الكراھیة یضع الدستور التونسي التزاما
ویكفل  66والعنف والتصدي لھا. كما وأن تلتزم بنشر قیم االعتدال والتسامح وحمایة المقدسات ومنع النیل منھا.

الدستور دعم الدولة للثقافة الوطنیة، بما یكرس قیم التسامح، ونبذ العنف، واالنفتاح على مختلف الثقافات، 
 67والحوار بین الحضارات.

تمیز الدستور التونسي بنصھ صراحة على أن یحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحریات المضمونة وی
في الدستور، بما ال ینال من جوھرھا، وأن ال توضع ھذه الضوابط إال لضرورة تقتضیھا دولة مدنیة 

الوطني، أو الصحة، أو اآلداب دیمقراطیة، وبھدف حمایة حقوق اآلخرین، أو لمقتضیات األمن العام، أو الدفاع 
وتتوافق ھذه القیود تماماً مع ما ورد في العھد  68العامة؛ وذلك مع احترام التناسب بین ھذه الضوابط وموجباتھا.

 ).19/3الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة (
 

 التشریعات الجزائیة
)، یُعد مرتكباً لجریمة إرھابیة كل 14/8لتونسي في الفصل (وفقاً لقانون مكافحة اإلرھاب ومنع غسیل األموال ا

من یقوم بالتكفیر، أو الدعوة إلیھ، أو التحریض على الكراھیة أو التباغض بین األجناس واألدیان والمذاھب، أو 
ویعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وبخطیة من خمسة آالف دینار إلى عشرة آالف  69.الدعوة إلیھما

 70دینار على اقتراف ھذا الفعل.
كما نص الفصل ذاتھ على أن یعاقب بالسجن مدة عشرین عاماً، وبخطیة قدرھا مائة ألف دینار إذا تسببت  

لقانون بإلحاق أضرار بدنیة من النوع المقرر ) من ا14األفعال المشار إلیھا بالصورة الثامنة في الفصل (
 بالصورة الواردة في المادة الثانیة من قانون مكافحة اإلرھاب ومنع غسیل األموال.

ویبدو واضحاً أن المشّرع الجزائي التونسي قد اتّبع نھجاً متشدداً في التحریض على الكراھیة بمختلف صورھا؛ 
ھ یؤخذ على المشرع التونسي ھذا الغلو في الوصف الجرمي، والتوسع فیما إذ إنھ اعتبرھا جریمة إرھابیة. إال أن

یعتبر جریمة إرھابیة. كما یؤخذ على ھذا النص عدم التزامھ بالصیاغة التشریعیة الجزائیة، التي یتوجب أن 
 تتسم بالدقة، والوضوح، والبعد عن استخدام المصطلحات الواسعة.

أن ممثل یھود تونس تقدم بشكوى إلى النائب العام ضد شیخ سلفي قام وفي ھذا السیاق، تجدر اإلشارة إلى 
آذار/مارس  29بإصدار دعوات عنصریة حّرض، خاللھا، الشباب على الكراھیة وقتل الیھود، وذلك بتاریخ 

. وتأتي ھذه الشكوى على خلفیة قیام شیخ سلفي، خالل مظاھرة نظمھا إسالمیون بدعوتھم، من خالل 2012
 71ا خالل المظاھرة، إلى التدرب من أجل قتال الیھود.خطبة ألقاھ

																																																													
. المنشور على الرابط اإللكتروني: 2014. الفصل السادس، الدستور التونسي للعام 66

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar 
 .2014)، الدستور التونسي للعام 42الفصل (. 67
 .2014) من الدستور التونسي لسنة 49.الفصل (68
، یتعلق بمكافحة اإلرھاب ومنع غسل 2015(أوت) آب/أغسطس  7، مؤرخ في 2015) لسنة 26) من قانون أساسي عدد (14/8. الفصل(69

، المنشور على الرابط اإللكتروني: 2184، ص. )63( ، عدد2015آب/أغسطس (أوت)  7الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة، األموال.
http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2015_26_fr.pdf. 

 ) من  قانون مكافحة اإلرھاب ومنع غسیل األموال.14. الفصل (70
 .http://www.dw.com/ar/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%. انظر الرابط اإللكتروني: 71
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، حكماً بالسجن لمدة 2014كانون الثاني/ینایر  28كما أصدرت المحكمة االبتدائیة بالكاف، یوم الثالثاء الموافق 
ستة أشھر ضد إمام جامع سیدي علي بن صالح بمدینة الكاف بسبب التحریض على الكراھیة ضد األمن، 

 72في خطبھ. ووصفھم بالطاغوت
 

 73القانون األساسي المتعلق باالنتخابات
) من القانون األساسي المتعلق باالنتخابات مجموعة من المبادئ المنظمة للحملة االنتخابیة، 52یتضمن الفصل (

) من المرسوم ذاتھ النص 56منھا: عدم الدعوة إلى الكراھیة والعنف والتعصب والتمییز. كما تضمن الفصل (
تحجر كل دعایة انتخابیة أو متعلقة باالستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراھیة والعنف والتعصب والتمییز. على أن 

 )، كل من یخالف ذلك بالسجن من ستة أشھر إلى سنة.159ویعاقب القانون ذاتھ، في الفصل (
دم سماع الدعوى ، قراراً بع2015آذار/مارس  13وفي ھذا االطار، أصدرت محكمة الناحیة في سوسة، بتاریخ 

في التھمة الموجھة لشخص یدعى عبد الرحمن بن سوقیر بالتحریض على الكراھیة والعنف خالل االنتخابات 
ً في الجثث" على الفتة كبیرة، وذلك في إشارة الى أحد  الرئاسیة، وذلك بسبب كتابتھ عبارة "كفاكم نفخا

 74المرشحین.
 

 التشریعات الصحفیة واإلعالمیة
الصحافة والنشر بالسجن من عام إلى ثالثة أعوام، وبخطیة من ألف إلى ألفي دینار كل من یدعو یعاقب قانون 

) من القانون ذاتھ إلى الكراھیة بین األجناس أو األدیان 50مباشرة بواسطة وسیلة من الوسائل المبینة بالفصل (
العنف، أو نشر أفكار قائمة على  أو السكان، وذلك بالتحریض على التمییز، واستعمال الوسائل العدائیة، أو

 75التمییز العنصري.
وتتقاطع ھذه المادة مع ما نص علیھ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من حظر للكراھیة 

ً أن القانون المتعلق بالصحافة یتضمن عقوبات سالبة للحریة بالنسبة للصحفیین 20/2( ). إال أنھ یبدو واضحا
مرتكبة بواسطة المطبوعات والنشر، كما أن القانون یستخدم مصطلحات فضفاضة، قد تستخدم على الجرائم ال

 لفرض قیود غیر مبررة على حریة الصحافة.
فقد نص على أن حریة االتصال السمعي والبصري  76أما المرسوم المتعلق بحریة االتصال السمعي والبصري،

ً للمعاھدات والمواثیق الدولیة، الت ً ألحكام المرسوم مضمونة وفقا ي صادقت علیھا الجمھوریة التونسیة، ووفقا
كما نص المرسوم ذاتھ على أن تمارس الحقوق والحریات  77المتعلق بحریة االتصال السمعي والبصري.

الواردة في المرسوم، وتحدیداً في الفصلین الثالث والرابع، على أساس احترام المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق 
وحریة التعبیر، والمساواة، والتعددیة في األفكار واآلراء، وأن تتم ممارسة ھذه الحقوق والحریات في  اإلنسان،

 78ظل ضوابط تتعلق باحترام كرامة اإلنسان، واحترام حریة المعتقد، وحمایة األمن الوطني والنظام العام.
صري تعمل على تنظیم االتصال وفقاً كما أكد المرسوم على أن الھیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي والب

لمجموعة من المبادئ، منھا: إرساء مشھد إعالمي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن، یكرس قیم الحریة 
 79والعدالة ونبذ التمییز على أساس األصل أو الجنس أو الدین.

																																																													
. انظر الرابط اإللكتروني: 72

http://www.alchourouk.com/36077/566/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81:-6- 
-الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة -، یتعلق باالنتخابات واالستفتاء2014أیار/مایو  26، المؤرخ في 2014لسنة  )16. قانون أساسي عدد (73

 ).42،عدد (1398، ص.2014أیار/مایو  27
 .http://www.zoomtunisia.tn/article/10/28982.html. الرابط اإللكتروني: 74
، یتعلق بحریة الصحافة والطباعة والنشر، 2011تشرین الثاني/نوفمبر  2، المؤرخ في 2011) لسنة 115مرسوم عدد ()،من 52. الفصل (75

 .68-25، صفحات 84عدد ،2011تشرین الثاني/نوفمبر، 4الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة 
، یتعلق بحریة االتصال السمعي والبصري، وبإحداث ھیئة علیا مستقلة 2011تشرین الثاني/نوفمبر  2)، المؤرخ في 116. مرسوم عدد (76

نسیة: لالتصال السمعي والبصري. الرابط اإللكتروني على الموقع اإللكتروني، الھیئة العلیا لالتصال السمعي والبصري/الجمھوریة التو
-http://haica.tn/%d8%b9%d9%86

%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8% 
 )، المرسوم المتعلق بحریة االتصال السمعي والبصري.3. الفصل (77
 تصال السمعي والبصري.) من المرسوم المتعلق بحریة اال5. الفصل (78
 )، المرسوم المتعلق بحریة االتصال السمعي والبصري.15. الفصل (79
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رة تحظر خطاب ویالحظ بأن المرسوم المتعلق بحریة االتصال السمعي والبصري یخلو من نصوص مباش
الذي یخلو، أیضاً، من بنود تتعلق بضرورة  80الكراھیة، وكذلك الحال بالنسبة لمیثاق الشرف الصحفي التونسي،

 امتناع الصحفي عن خطاب الكراھیة والتحریض علیھ.
 

  

																																																													
 . المنشور على موقع النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین. الرابط اإللكتروني: 80
-http://snjt.org/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82
2-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81/ 
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 القسم (ب): قواعد التنظیم الذاتیة لوسائل اإلعالم للتصدي لخطاب الكراھیة والعنصریة
 

 مقدمة
یبحث ھذا القسم من التقریر في مبادرات التنظیم الذاتي والطریقة التي یمكن فیھا لھذه المبادرات أن تساعد على 

منالبلدان في منطقة جنوب المتوسط، التي  سبعةالتصدي لخطاب الكراھیة والعنصریة في وسائل اإلعالم في 
وتحتاج وسائل  والمغرب، وفلسطین، وتونس.یشملھا ھذا التقریر، وھي: الجزائر، ومصر، ولبنان، واألردن، 

اإلعالم في ھذه البلدان إلى التنظیم الذاتي، وذلك من بین أمور أخرى بسبب المشاكل التي ظھرت بعد الربیع 
 ، مما أدى إلى تصعید في مستوى خطاب الكراھیة والتحریض على العنصریة.2011العربي في العام 

 
تقریر تلك السیاسات والتدابیر والنظم التي تطبقھا الوسائل اإلعالمیة الفردیة أو ویُقصد بالتنظیم الذاتي في ھذا ال

القطاع اإلعالمي ذاتھ، سواء أکانت وسائل اإلعالم العامة أو الخاصة، والتي تسعی إلی االرتقاء بالمعاییر 
أو بیان السیاسات، أو المھنیة.وتتسم ھذه النظم عادة بمجموعة من المعاییر الواردة في مدونة قواعد السلوك، 

 المبادئ التوجیھیة، وھیئة الشكاوى، مثل لجنة أخالقیات أو أمین مظالم وسائط اإلعالم.
 

وتتجلى الفكرة األساسیة وراء التنظیم الذاتي في أن تضع وسائل اإلعالم قواعدھا وضوابطھا المھنیة 
ّن جوھر التنظیم الذاتي ھو أنھ طوعي واألخالقیة الخاصة، من خالل إجراءات طوعیة. وفي حقیقة األمر، فإ

بطبیعتھ، بحیث ال یستتبع عدم االمتثال للقواعد مسؤولیة قانونیة. وھذا یعني أیضاً أن وسائل اإلعالم كقطاع (أو 
كوسیلة إعالمیة فردیة) تنظم نفسھا بنفسھا، بدالً من أن تقوم منظمات خارجیة بذلك، بحیث ترصد أخطاءھا 

اصة. وھذه طریقة ھامة لحمایة استقاللیة وسائل اإلعالم، نظراً ألن الرصد من قبل ھیئة وھفواتھا المھنیة الخ
 .خارجیة قد یتضمن ھیمنة سیاسیة أو أنواع أخرى من النفوذ، والتي ینبغي أن ال تؤثر على وسائل اإلعالم

العالم العربي، إال أنھا، ھناك العدد من مدونات قواعد السلوك، ومواثیق الشرف، ولجان األخالق الموجودة في 
وإلى حدٍّ كبیر، حبر على ورق، وال تزال ثمة حاجة إلدخال ھذه المبادرات إلى حیّز التطبیق وإنفاذھا على نحو 
أكثر فعالیة في الممارسة العملیة. إّن جزًءا من المشكلة یكمن في أن مجالس الشكاوى غائبة تماما تقریبا في 

ریر، حتى أن األنظمة ال تعطي أولئك الذین یشعرون أنھم قد تعّرضوا لألذى من قبل البلدان التي یغطیھا ھذا التق
 سلوك وسائل اإلعالم فرصة لتقدیم شكوى حول ھذا الموضوع.

 
یستند ھذا القسم، وإلى حد كبیر، إلى التقاریر اإلخباریة التي تنشر من خالل وسائل اإلعالم. ومما یزید من 

الغرض حقیقة أن وسائل اإلعالم نادراً ما تتناول أنواع القضایا المھنیة التي یتناولھا تعقید جمع المعلومات لھذا 
 ھذا التقریر.

 
 الجزائر

 
، أول 2000كان میثاق األخالق وآداب المھنة الذي اعتمده الصحفیون الجزائریون، ونشر في نیسان/أبریل 

وھو الذي أرسى واجبات وحقوق وسائل اإلعالم. ،1990وثیقة من ھذا القبیل تستند إلى قانون المعلومات للعام 
ویتولى المجلس األعلى لألخالقیات، الذي أنشئ في وقت الحق، والذي یضم مجلسھ ممثلین عن وسائل اإلعالم 

 ینتخبھم أقرانھم، مسؤولیة التنفیذ.
 

والعنصریة،  یدعو المیثاق الصحفیین إلى االمتناع عن اإلشادة بالعنف، واإلرھاب، والجریمة، والتطّرف،
والتحیّز الجنسي، والتعصب بأي شكل من األشكال، وتجنب االنتحال، والقذف، والتشھیر، واالتھامات التي ال 

 81أساس لھا. كما یدعو وسائل اإلعالم إلى التمییز بین األخبار واآلراء.

																																																													
49http://communication.akbarmontada.com/t1-، میثاق أخالقیات وقواعد المھنة للصحافیین الجزائریین: 2009عبد الكریم، 81

topic. 
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في وسائل اإلعالم،  مع ذلك، فإّن مجلس أعلى لألخالقیات غیر فاعل، واالفتقار إلى آلیات المساءلة األخرى
یعني، عملیاً، أن تبقى مبادئ المیثاق حیز التمني، وبعیدة عن التطبیق. في حین كان لدى بعض الصحف، منذ 
فترة طویلة، مدونات سلوك داخلیة، مثل صحیفة "لیبرتي" الیومیة الصادرة باللغة الفرنسیة، وھذه لیست 

 ممارسة شائعة في ھذا القطاع. 
 

نخرطت وسائل اإلعالم، بشكل إیجابي، في العدید من البرامج التي تركز على المنطقة والبلد وفي ذات الوقت، ا
بھدف تعزیز األخالق الصحفیة والخلوص إلى الممارسات الفضلى في وسائل اإلعالم. وتشمل ھذه المبادرات 

لقاءات مختلفة بادرت بھا )، وبرامج وIFJ"مبادرة الصحافة األخالقیة" التي یقودھا االتحاد الدولي للصحفیین (
، على سبیل المثال، سعى مؤتمر بشأن التنظیم الذاتي إلى إعادة إنشاء 2010وسائل إعالم البلد نفسھا. في العام 

المجلس األعلى للصحافة، وتشجیع اعتماد المواثیق األخالقیة داخل غرف األخبار، وتشجیع توفیر التدریب 
رام حقوق المؤلف وغیرھا من الظروف من أجل إعادة نشر على الصحافة األخالقیة، فضال عن احت

 82المعلومات.
 

، تم إطالق برنامج بتمویل من االتحاد األوروبي حول أخالقیات وسائل اإلعالم في لیبیا، 2013عام الفي 
وتونس، والجزائر، والمغرب، تضّمن وضع مدونة سلوك للصحافة في المغرب العربي. وشاركت الجھات 

 83وسائل اإلعالم في البلدان الشریكة في سلسلة من المناقشات التي أدت إلى اعتماد المیثاق اإلقلیمي.الفاعلة في 
 

، ذكرت 2013ولكن نضال مھنة اإلعالم في الجزائر ضد خطاب الكراھیة ھو مصدر قلق متزاید. في العام 
لجأت إلى (اإلبھار) كعامل وسائل اإلعالم أن محتوى الصحف الجزائریة أصبح یزداد إثارة، وأن الصحافة "

كما وردت تقاریر عن قیام   ، مع تجنب االنتقاد الحقیقي للسلطات الحقیقیة في البالد.84لبیع المزید من النسخ"
ن أفارقة، وعمال وبعض وسائل اإلعالم بالنشر عن اعتداءات عنصریة ضد جماعات معینة، بمن فیھم مھاجر

 .علمانیین، واللیبرالیین، واإلسالمیین على حد سواءن، وتصعید في خطاب الكراھیة ضد الوصینی
 

كما وتم استخدام لغة عدوانیّة ضد مجموعات مختلفة، مثل وصف األفارقة من جنوب الصحراء الكبرى 
وكانت القصة التي نشرتھا "الشروق"، في تشرین  85بـ"العبید"، والسكان الصینیین "أكلة الكالب".

خاص في ھذا الصدد. ولتوضیح مقالة إخباریة عن مباراة لكرة القدم بین  ، الفتة بشكل2014الثاني/نوفمبر 
الجزائر ومالي، نشرت الصحیفة المحافظة صورة لمشجع أفریقي بعنوان: "ال أھالً وال سھالً، السید 

 86اإلیدزوراءك، واإلیبوال أمامك".
حجاب في الجزائر، وتعدد وفي نفس العام، نشرت الصحیفة، أیضاً، مقاالت مثیرة للجدل حول ارتداء ال

الجیدین" والعلمانیین "السیئین" "الزوجات، والتدیّن في مقابل اإللحاد، في مقارنة واضحة بین المؤمنین 
 87، وھو ما یعتبر تحریضاً على التعصب والكراھیة ضدھم. "والملحدین الذین دعتھم بـ"السحرة

 

																																																													
 . http://ethicaljournalisminitiative.org/ar/countries/11انظر: 82
انظر: 83

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/tunisia/documents/more_info/codedeontologie_jan2013_fr.pdf 
 :اإللكتروني الصدمة والرعب: الصحافة الجزائریة تحاكي الصحف البریطانیة ذات اإلثارة.والمتوفر على الموقع84

algeria-freedom-https://www.theguardian.com/media/greenslade/2010/apr/16/press 
: اإللكتروني ، أخبار جزایرس. والمتوفر على الموقع2009تموز/یولیو  23أخبار جزایرس، 85

http://www.djazairess.com/djazairnews/1397. 
ً ، 2016أیار/مایو  2نیویورك تایمز، 86  : اإللكتروني . والمتوفر على الموقعحريٌّ باألسود في الجزائر أن یكون مسلما
-be-better-youd-then-algeria-in-black-daoud-https://www.nytimes.com/interactive/2016/05/02/opinion/kamel

bic.html?_r=0ara-muslim. 
les-contre-lancee-haine-de-campagne-lincroyable-focus.com/2014/11/medias-http://www.algerie-انظر: 87

algeriens/-athees. 
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مؤتمراً حول األخالقیات والممارسات الفضلى في المنطقة ، نظمت األكادیمیة اإلعالمیة 2016في آذار/مارس 
العربیة، مع تركیز على كیفیة كتابة التقاریر في تغطیة الحوادث اإلرھابیة. وقد نشرت نتائج المؤتمر الرئیسة، 

 88واعتمدت عدداً من التوصیات لمكافحة العنف والتطرف في وسائل اإلعالم.
 

ر والمغرب حول قضیة الصحراء الغربیة ھو مصدر لخطاب الكراھیة إن النزاعالذي طال أمده بین الجزائ
المغرب: زوبعة -الروتیني في كل من وسائل اإلعالم الجزائریة والمغربیة. وفي مقال بعنوان "الجزائر

على فوكس الجزائریة، انتقد ھذا المقال  2014الكراھیة على شبكة اإلنترنت"، نشر في شباط/فبرایر من العام 
ائل اإلعالم ألنّھاتقوم، في تغطیتھا اإلخباریة، وبكل بساطة، بتكرار المواقف الرسمیة لحكومات كل بشدة وس

 89منھا ضد البلد المجاور، ولتحریضھا على الكراھیة والطائفیة بین القراء في كال البلدین.
ئا یذكر في ھذا المجال. وفي ولم تفعاللنقابة الوطنیة للصحفیین، البعیدة النشأة، وال اتحاد الصحفیین في البلد شی

، أنشئ "اتحاد وطني لشرف الصحافة"، وكان یھدف إلى تعزیز األخالق بین الصحفیین. وقد قام 2016العام 
بنشر برنامج طموح لتحقیق أھدافھ، تضّمن إعادة تنشیط المجلس األخالقي األعلى. غیر أن نتائج ھذه المبادرة 

 وبرنامجھا لم یثمرا بعد.
 

 مصر
 

قطاع اإلعالم المصري األكبر واألكثر تأثیرا في المنطقة. وقد ھیمنت وسائل اإلعالم، التي تم تأسیسھا  یعتبر
ألف عامل، على المشھد اإلعالمي الوطني لعقود، على  70منذ أمد بعید، والمملوكة للدولة، والتي توظف نحو 

ربیع العربي، ونتیجة لھ، وقد خسرت الرغم من أنھا كانت تناضل من أجل الحفاظ على جمھورھا في أعقاب ال
أدت إلى ازدھار  2011كانون الثاني/ینایر  25الساحةلوسائل اإلعالم الخاصة. وفي الواقع، فإن انتفاضة 

وسائل اإلعالم في ھیئات البث الساتلیووسائالإلعالمالمطبوعة واإللكترونیة. وقد قابل الفوضى العامة التي 
فوضویلوسائل اإلعالم وتغطیة إعالمیة حزبیة للمرحلة االنتقالیة. صاحبت الثورة على األرض ازدھار

وسرعان ما وقعت وسائل اإلعالم العامة والخاصة، على حد سواء، "فریسة للمصالح السیاسیة وإثارة 
 90المشاعر".

 
یاد في ، أخذ خطاب الكراھیة ذو الطابع السیاسي، والدیني، والعرقي، وكراھیة األجانب، باالزد2011منذ العام 

وسائل اإلعالم الوطنیة. وقد عكست وسائل اإلعالم التوترات السیاسیة الكامنة، كما وازدھر خطاب الكراھیة 
ضد الجماعات والشخصیات السیاسیة المعارضة، واألقلیات الدینیة، ومنھم المسلمون الشیعة، والمسیحیون، 

 مة".والقوى األجنبیة، الذین كان ینظر إلیھم على أنھم "أعداء األ
 

وقد تم تصویر المقیمین األجانب في مصر، وخاصة أولئك المنحدرین من أصول سوریة وفلسطینیة، على 
أنھمیتدخلون في السیاسة المصریة، مما أسفر عن توجیھ تھدیدات ضدھم. فعلى سبیل المثال، وقع المجتمع 

ً لخطاب الكراھیة الفلسطیني ضحیة بسبب دعم حماس لجماعة اإلخوان المسلمین، الذین كانوا  موضوعا رئیسا
في وسائل اإلعالم. كما أدى دعم الغرب للثورة، والذي اعتبر تدخال في الشؤون المحلیة، إلى حملة لتضییق 
الخناق على المجتمع المدني، حیث اتھم عدد من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة بالعمل بصورة غیر مشروعة 

عواقب المترتبة على العمل مع، أو إعطاء المعلومات الیونیة من في مصر. وقد حذرت اإلعالنات التلفز

																																																													
، بین الضوابط المھنیة وأخالقیات الممارسة: اإلعالم العربي ومواجھة اإلرھاب. المركز العربي للبحوث 2016آذار/مارس  6درویش، س.، 88

 ى الرابط: والدراسات. والمتاحة عل
http://www.acrseg.org/39978. 

 haine-de-tourbillon-maroc-cle/algeriehttp://www.agoravox.fr/actualites/international/arti-147379انظر: 89
 : 2014یاسر عبد العزیز، "واقع تردي وسائل اإلعالم"، األھرام األسبوعیة، كانون األول/دیسمبر 90

http://weekly.ahram.org.eg/News/8001.aspx . 
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وباإلضافة إلى ذلك، استخدمت وسائط اإلعالم لغة  91لألجانب، الذین اعتبروا، أحیاناً، جواسیس محتملین.
 معادیة لألجانب في وصف السكان األفارقة والالجئین. 

 
وسائل اإلعالم المصریة المملوكة للدولة نشر المجلة وفي سیاق التحفظ المتزاید والقلق بشأن التجدیف، قدمت 

الفرنسیة شارلي إیبدو للرسوم الكاریكاتوریة الساخرة على أنھا ازدراء للدین وشكل من أشكال خطاب 
وقد أثارت القنوات اإلسالمیة الخاصة الكراھیة ضد األقلیات الدینیة، بل وحرضت على العنف  92الكراھیة.

كما وقعت ھجمات عدیدة ضد المسیحیین ودور  93قتل وتنكیل بحق الشیعة، ضدھا. ووقعت عدة حوادث
 عبادتھم.

ومن األمثلة على ذلك مقال باسم یوسف، وھو مقّدم إخباري واسع الشھرة، وممثل كومیدي، ومنتقد للحكومة، 
، مشیرا نشرتھ صحیفة الشروق، انتقد فیھ یوسف  حمالت الكراھیة ضد السوریین والفلسطینیین والسودانیین

إلى أن "اللیبرالیین الذین یكرھون اإلخوان یمثلون نسخة منقّحة للفاشیة والعنصریة، وھذا ال یختلف عن 
 94التحریض ضد الشیعة المسلمین، والبھائیین، والمسیحیین".

 
في ھذا السیاق الظالمي، ینبغي تسلیط الضوء على عدد من المبادرات اإلیجابیة والممارسات الفضلى. یتضمن 

مادة تدعو الصحفیین إلى احترام عدد من المعاییر، بما في ذلك: عدم تكییف  95میثاق الشرف الصحفي المصري
عملھم مع األفكار العنصریة، وتجنب اإلساءة إلى األدیان، أو الدعوة إلى الكراھیة، أو تحدي معتقدات 

ت المستخدمة ھناھي مصطلحات اآلخرین، أو الدعوة إلى التمییز ضد أي دین آخر أو ازدرائھ. والمصطلحا
عامة جدا وواسعة، مما یجعل من الصعب تحدید ما یعتبر صحافة مشروعة وما یمثل التحریض على الكراھیة 

 العنصریة أو الدینیة.
 

وقد أنتجت وسائل اإلعالم نفسھا عدداً من التقاریر في إطار الممارسة الحقیقیة للتأمل واالنتقادات الذاتیة 
كما أجرى معھد األھرام اإلقلیمي للصحافة دراسة حول أھمیة التنظیم الذاتي وأخالقیات  96.لخطاب الكراھیة

اإلعالم. تركز الدراسة على األنظمة اإلعالمیة والعدید من النماذج الشرقیة والغربیة، وتوضح مفاھیم وأسالیب 
ذاتي وتعزیز محتوى مسؤول التنظیم الذاتي. كما وتسلط الضوء على الطرق المبتكرة لوضع نظام للتنظیم ال

 اجتماعیا في وسائل اإلعالم.
 

) على أن الصحیفة 10، نشرت صحیفة الوطن مجموعة من القواعد األخالقیة. تنص المادة (2015في العام 
) الصحیفة بتجنب التشھیر، وانتھاك 12ستتجنب الترویج للكراھیة والتمییز والتحریض. كما وتلزم المادة (

 97ءة للشعب المصري.الخصوصیة، واإلسا
 

، جّدد الصحفیون المصریون التزامھم بمدونة قواعد السلوك للصحفیین المصریین، التي 2011في أیار/مایو 
. وتحظر المدونة التحریض على العنصریة، أو ازدراء أي 1998اعتمدھا المجلس األعلى للصحافة في العام 

توى ینطوي على افتراء أو تشھیر. كما یحظر خطاب جماعة، ونشر ادعاءات أو اتھامات ال سند لھا، أو مح

																																																													
 . والمتاحة على الرابط: 2016خطاب الكراھیة، ورقة مفاھیمیة رئیسة، نشرتھا میكودیم في تموز/یولیو91

ia_and_South_Africahttp://www.academia.edu/28118380/Hate_Speech_in_Egypt_Kenya_Serb . 
 نفس المصدر السابق.92
 .2013قتل الشیعة وسحلھم في أبو مسلم، الجیزة في العام 93
 ضد الالجئین السوریین في اإلعالم المصري. والمتاحة على الرابط: "روح عنصریة"، 2013تموز/یولیو  17الراكوبة، 94

107730.htm-id-show-action-http://www.alrakoba.net/news . 
 . http://ncmf.info/?p=151. والمتوفر على الرابط: 1998آذار/مارس  26تم اعتماد ھذا في المجلس األعلى للصحافة في 95
 . الجزیرة بالعربیة، والمتاحة على الرابط:خطاب الكراھیة في الصحف العربیة، 2015تموز/یولیو  31قناة الجزیرة بالعربیة، 96

https://www.youtube.com/watch?v=Gboq0wvbMtk . 
 ، والمتوفر على الرابط: ر "مدونة السلوك المھني" لألداء الصحفي واإلعالمي"الوطن" تنش ،2015الغیطاني، انتصار، 97

http://www.elwatannews.com/news/details/866839 . 
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الكراھیة، والتحریض على العنف والحرب، والتمییز على أساس العرق، أو الجنس، أو الدین، أو العقیدة، أو 
 98األصل االجتماعي.

 
نة في أعقاب سلسلة من اللقاءات بین نقابة الصحفیین المصریین وعدد من رؤساء التحریر، فقد تم اعتماد مدو

، على أساس مشترك بین نقابة الصحفیین المصریین، واتحاد اإلذاعة 2015قواعد السلوك، في أیلول/سبتمبر 
 99والتلفزیون، وممثلي صناعة اإلعالم. وھذا یمثّل إنجازا رئیساً لمھنة الصحافة.

بالقاھرة في  وعلى المستوى األكادیمي، شاركت دائرة الصحافة واإلعالم الجماھیري في الجامعة األمریكیة
جھود طویلة األمدللتصدي لخطاب الكراھیة في وسائل اإلعالم العربیة. فعلى سبیل المثال، عقدت الدائرة 

. كما إنھا تعكف، حالیاً، وبالتعاون 2016و 2013سلسلة من الندوات في القاھرة حول ھذه المسألة بین عامي 
 ى وضع مسرد وبرنامج رصد خاص بخطاب الكراھیة.مع معھد اإلعالم األردني وشبكة الصحافة األخالقیة عل

 
 األردن

 
واجھ األردن، الذي یقع في وسط منطقة مزقتھا الحرب، تحدیات ھائلة بسبب الصراعات في البلدان المجاورة، 
بما في ذلك العراق، وفلسطین، وسوریا، وتصاعد وتیرة اإلرھاب، والحالة االقتصادیة الصعبة. كما أدى تفاقم 

 السوریة وتداعیاتھا السلبیة على األردن إلى زیادة التوترات الكامنة، والموجودة، أصالً، في المجتمع.األزمة 
، 2014وأشار أصحاب الشأن الرئیسیون في وسائل اإلعالم، الذین اجتمعوا في عمان في كانون األول/دیسمبر 

أزمة الالجئین ھي القصة الرئیسة في في مؤتمر استضافھ معھد اإلعالم األردني، إلى أنھ وعلى الرغم من أن 
األردن، إال أن وسائل اإلعالم لم ترتكب انتھاكات أخالقیة كبیرة أثناء تغطیتھا لھذه األزمة، وھو ما یحتسب 

 100لھا، كما ولم تشترك في خطاب الكراھیة ضد الالجئین والمھاجرین.
 

كراھیة في وسائل اإلعالم دفعت إلى وضع بید أنّھ، وكما أشیر إلیھ أعاله، فإن مخاوف جدیة إزاء خطاب ال
لوائح جدیدة للتصدي لھذا الخطاب في األردن. وباإلضافة إلى ذلك، أصبحت الطائفیة والتطرف، في كل من 

 وسائل اإلعالم االجتماعیة والتقلیدیة، موضوعاً للنقاش االجتماعي المتزاید.
 

ي في البلد، في محاولة للحد من خطاب الكراھیة ومنعھ. وقد بذلت جھود لتعزیز التنظیم الذاتي والتعلیم اإلعالم
وكما ذكر آنفا، فإن مدونة قواعد السلوك الخاصة بجمعیة الصحافة األردنیة، والتي تم اعتمادھا في العام 

، تتضمن قواعد مختلفة في ھذا المجال. غیر أن المدونة، والتي ھي ملزمة قانونیا، تعرضت النتقادات 2003
 101ل نظاما مستقال للتنظیم الذاتي وأن استخدامھا كان مثیرا للجدل.ألنھا ال تمث

 
كما كانت ھناك محاوالت إلنشاء آلیة مستقلة لتقدیم الشكاوى لوسائل اإلعالم. وتدعو استراتیجیة اإلعالم 

 ، إلى تحسین الممارسات اإلعالمیة، واعتماد وسائل اإلعالم لمدونات2015-2011الوطنیة األردنیة، للفترة 
السلوك الداخلیة، ونشر السیاسات التحریریة الداخلیة، وإنشاء مجلس مستقل للشكاوى یضم متخصصین من 
ذوي الخبرة في مجال اإلعالم وقضاة متقاعدین. وال تزال المناقشات جاریة حول إنشاء ھذه اآللیة. كما وتدعو 

وإلى مراجعة اتحاد الصحفیین في االستراتیجیة إلى تعیین مدققین داخلیین لفحص محتوى وسائل اإلعالم 
األردن، وجمعیة الصحفیین األردنیین، لمدونة قواعد السلوك الخاصة بھا بھدف تغطیة وسائل التواصل 

																																																													
 . http://ncmf.info/?p=151، والمتوفر على الرابط: میثاق الشرف الصحفي المصري، 1998المجلس، 98
 . والمتاحة على الرابط: 18، ص. 10128، مدونة سلوك لإلعالم المصري، ر. 2015كانون األول/دیسمبر  15صحیفة العرب، 99

http://alarab.co.uk/?id=68601 . 
in-Refugees-Syrian-conference-the-for-statement-http://www.jmi.edu.jo/en/details/3152/Closing-انظر: 100

Media-and-Society-of-estionQu-The-Jordan . 
 . http://bit.ly/2qdOC59مؤشرات الیونسكو لتنمیة وسائط اإلعالم، األردن. والمتاحة على الرابط: 101
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بید أن ھذا األخیرة ال تزال مثاراً للجدل. وعلى الرغم من ذلك، فإن التنظیم الذاتي داخل وسائل  102االجتماعي.
 ل محدودا، مع أن معظم ھذه الوسائل تمنح قراءھا حق الرد.اإلعالم الرئیسیة في البالد ال یزا

 
على الصعید األكادیمي، عمل معھد اإلعالم األردني على وضع برنامج لتعزیز البرامج التعلیمیة التي تغطي 
أخالقیات اإلعالم، ورصد خطاب الكراھیة في وسائل اإلعالم، كما نظم العدید من الفعالیات حول ھذه القضیة. 

مؤتمرا مشتركا مع جامعة الدول  "بترا"، نظمت وكالة األنباء األردنیة 2015شرین األول/أكتوبر وفي ت
 العربیة بحثت فیھ سبل مواجھة الخطاب المتطرف في وسائل اإلعالم التقلیدیة واالجتماعیة.

 
جل مكافحة ، "شباب من أ2015وفي ما یتعلق بوسائل التواصل االجتماعي، قامت مبادرة أطلقھا، في العام 

خطاب الكراھیة على اإلنترنت في األردن" بتدریب العشرات من الشباب على كیفیة مواجھة خطاب الكراھیة 
)، وھي منظمة أردنیة غیر iDareوالدخول في حوار إیجابي وبنّاء على اإلنترنت. كما قامت منظمة أنا أتجّرا (

بالتعاون مع مركز الرأي للدراسات اإلستراتیجیة  ،2015ھادفة للربح، بعقد مؤتمر، في تشرین األول/أكتوبر 
 حول أخطار خطاب الكراھیة في التعلیم ووسائل التواصل االجتماعي.

 
، وفي تطور إیجابي، وقّع الدكتور محمد مومني، وزیر الدولة لشؤون 2016تشرین األول/أكتوبر  12في 

وجیم بوماله، رئیس االتحاد الدولي اإلعالم، والسید طارق مومني، رئیس جمعیة الصحافة األردنیة، 
لتصبح األردن، بذلك، الدولة الثالثة، بعد كل من فلسطین  103للصحفیین، اإلعالن العربي لحریة اإلعالم،

 وتونس، توقّع ھذا اإلعالن.
 

 لبنان
 

 یعكس الخطاب اإلعالمي في لبنان تاریخ الصراع األخیر في البالد، وھویتھا الدینیة التعددیة، والتوازن
خطاب الكراھیة في وسائل اإلعالم ھو تحٍد یزداد  الدیموغرافي الھش، وتدخل الدین والسیاسة في اإلعالم.

 تعقیداً بسبب التمویل السیاسي والدیني لمعظم وسائل اإلعالم في البلد. 
 

ن، تأثیراً وقد أثر تدخل سوریا في الحیاة السیاسیة في البلد، فضال عن أزمة الالجئین الفلسطینیین والسوریی
الجئ لدى األونروا  450،000، تم تسجیل نحو 2014تموز/یولیو  1كبیراً على وسائل اإلعالم. اعتبارا من 

وترجع حالة اللجوء إلى لحظة قیام دولة  104مخیماً لالجئین في البالد. 12في لبنان، حیث یعیش العدید منھم في 
السنین، مع الموجات المتعاقبة من الھجرة. وقد أجبر ، ولكن األزمة تفاقمت على مر 1948إسرائیل في العام 

ً عن 2011النزاع السوري، الذي اندلع في العام  ، مئات اآلالف من السوریین على الفرار إلى لبنان بحثا
 السالمة.

 
بالالجئین، تنزع التغطیة اإلعالمیة إلى االعتماد على الوالء السیاسي لوسائل اإلعالم المعنیة. وفي ما یتعلّق 

أي باعتبار الالجئین ضحایا  -فلقد تحولت التغطیة اإلخباریة من كونھا ذات طبیعة إنسانیة، في المقام األول 
لیصبحوا أكثر عدوانیة، إثر تصاعد الجریمة التي رافقت التزاید األخیر في عدد الالجئین،  -تجب حمایتھم 

 اللجوء، واآلثار الدیمغرافیة المترتبة على ذلك.والمخاوف بشأن عمل تسویة دائمة لإلقامة في أماكن 
 

أطفاالً سوریین یتعرضون لإلھانة، ویجبرون  (LBC)، عرض تقریر تلفزیوني في قناة 2016في تموز/یولیو 
على الركوع أمام علم لبنان، مما دفع مقدم التقریر إلى تقدیم التعلیق التالي: "جعل األطفال األجانب یركعون 
																																																													

 ، استراتیجیة اإلعالم األردني. والمتاحة على:2011التلفزیون األردني، 102
http://www.jrtv.jo/page.aspx?page_key=key_strategy&lang=ar . 

freedom-media-media.eu/library/declaration-http://www.med-اإلعالن العربي لحریة اإلعالم. والمتاح على الرابط: 103
world/-arab 

 .work/lebanon-we-https://www.unrwa.org/whereسجالت وقائع األنروا. والمتاحة على الرابط: 104
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ھذه القصة، غیر الشائعة ، أثارت السخط. وعلى الرغم من ذلك، فقد  105تحت علم لبنان عقوبة یتقبلھا القانون".
) التلفزیونیة، أن "سیاسة القناة ھي وقف LBCوم، مدیرة برامج البث الحي الخارجي في قناة (أعلنت الرا زل

البث المباشر إذا كان خطاب كراھیة، أو تعلیق عنصري أو تحریض خالل التغطیة المباشرة لحدث مثل: ندوة ، 
حمالت منافسة،  على وسائل التواصل االجتماعي، تم إطالق أو مؤتمر صحفي، أو مظاھرة أو اعتصام".

لصالح وضد وجود الالجئین السوریین في البالد. وتم إنشاء "مرصد العنصریة" على فیسبوك لمكافحة 
 العنصریة والعنف المرتكب ضد الالجئین السوریین.

 
یتسم التنظیم الذاتي في ھذا المناخ السیاسي المشحون ووسائل اإلعالم الحزبیة بالمحدودیة، كما تفتقر البلد إلى 

، والخاصة بنقابة المحررین 1974وجود آلیة فعالة لمساءلة وسائل اإلعالم. تتمسك مدونة سلوك العام 
الصحفیین، التي تخدم، بدورھا، كنقابة صحفیین مع نظام للمساءلة، بالمعاییر الدولیة لحریة اإلعالم وأخالقیات 

 107ر إلى آلیة فعالة للمساءلة.بید أن ھذه المنظمة ظلت مشلولة منذ فترة طویلة، وتفتق 106الصحافة.
المبادئ التي یجب أن تحترمھا وسائل  108یحدد میثاق الشرف اإلعالمي، لتعزیز السلم األھلي في لبنان،

اإلعالم. وھذه المبادئ تشمل عدم إثارة الفتنة الطائفیة أو الدینیة، ورفض التمییز العنصري والخالف والعنف. 
لى االلتزام بدعم الوحدة الوطنیة، والتعایش، واحترام الدین، وعدم إثارة ) من المیثاق أیضا إ2وتدعو المادة (

 الفتنة الطائفیة، أو التحریض على التمرد أو ارتكاب الجرائم. 
 

) الضوء 11) من المیثاق على أھمیة رفض اإلعالم اللبناني للتمییز العنصري. وتسلط المادة (3تركز المادة (
احیات الصحفیة، ونشرات األخبار، والبرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة، وغیرھا من على أھمیة ضمان احترام االفتت

 المحتویات السمعیة والبصریة للمعاییر اإلعالمیة المھنیة، وأن ال تشجع على العنف والخالفات.
 

وقد تم  109وسیلة إعالمیة میثاقاً للصحفیین من أجل تعزیز السالم األھلي في لبنان. 34، وقعت 2013وفي العام 
تطویر ھذا المیثاق بدعم من مشروع بناء السالم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان، وقد استند إلى 

بنداً، على دور اإلعالم اللبناني الریادي في  16مدخالت من وسائل اإلعالم. یؤكد المیثاق، الذي یتألّف من 
قضایا المتعلقة بأخالقیات اإلعالم، وواجبات الصحفیین ووسائل رفض التمییز، وتعزیز السلم األھلي، ویغطي ال

) على: "یلتزم الصحفیون بتعزیز الوحدة الوطنیة والتعایش، واحترام األدیان، 2وتنص المادة ( 110اإلعالم.
) على أنّھ یتوّجب على 3واالمتناع عن التحریض على الفتنة الطائفیة أو المذھبیة ..."؛ في حین تؤكد المادة (

 اإلعالم اللبناني أن ینّدد بالتمییز العنصري.
 

، نشرت مؤسسة "مھارات" دراسة بعنوان "تمثیل السوریین والفلسطینیین في التغطیة 2015في العام 
رصدت تصویر الطوائف المختلفة في الصحف اللبنانیة. وقد قامتالدراسة، في شباط/فبرایر  111اإلخباریة"،

																																																													
 . والمتاحة على الرابط: تفاقم العنصریة تجاه الالجئین السوریین في لبنان، 2016تموز/یولیو  27أخبار الدُّرر الشامیة، 105

http://eldorar.com/node/100053 . 
الرابط: . والمتاحة على اإلعالم اللبناني ومدونات السلوك، 2009المستقبل، 106

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=351329 :ًانظر أیضا .
https://www.facebook.com/Orlb . 

 . /http://www.orlb.orgانظر: 107
 میثاق الشرف اإلعالمي لتعزیز السلم األھلي في لبنان. والمتاح على الرابط:108

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final%20Journalist%20Pact%20for%20Strengthening%
%20AR.pdf-20Civil%20Peace%20 . 

 (باإلنكلیزیة).http://bit.ly/2qkmYY3(بالعربیة)، وhttp://bit.ly/2pn3wZhانظر: 109
 نشرة أخبار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. والمتاح على الرابط: 110

-and-incitement-religious-http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/presscenter/articles/2015/09/28/
.html-coverage-media-news-in-speech-hate. 

 . 0dafd8165064.pdf-8048-495f-d7da-http://www.maharatfoundation.org/Temp/Files/34fe6730انظر: 111
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اإلذاعة واألخبار، ومدى التزام الموقعین على میثاق الصحفیین لتعزیز السلم ، بتحلیل مواقع التلفزیون و2015
 المدني في لبنان بالمبادئ التي نص علیھا المیثاق. وفي ما یلي بعض النتائج الرئیسة للدراسة:

جاءت القصص عن السوریین والفلسطینیین، في معظمھا، في الصفحات الداخلیة، ولم ترد أبدا على  -
 لى.الصفحة األو

غالبا ما تنبع التقاریر السلبیة من الخوف من أن یكون الالجئون السوریون أعضاء في جماعات  -
 إرھابیة.

ھناك توّجھ نحو المبالغة والتالعب بالحقائق واألرقام المتعلقة بالالجئین، وترحیل الدعوات السیاسیة  -
 إلى حلول جذریة، مثل إعادة توطین الالجئین

ل اإلعالم لعدم تقاسم األعباء من قبل دول أخرى في مواجھة أزمة الالجئین ھناك إدانة من قبل وسائ -
، تحت 2015المتزایدة، كما یتضح من مقال نشرتھ صحیفة الجمھوریة الیومیة، في تموز/یولیو 

ً لالجئیالحرب"؛ وقد أشار التقریر إلى أنّھ ال یوجد أي بلد قد  عنوان: "قبل أن یصبح لبنان مستودعا
 الجئین بما یتطابق مع عدد سكانھ تقریباً.واجھ أعداد 

 
 المغرب

 
كانت االضطرابات التي تسبب بھا الربیع العربي في المغرب أقل مما وقع في معظم أنحاء المنطقة. وقد تكون 
المغرب واحدة من أكثر المناطق استقرارا في المنطقة، ولكنھا، مع ذلك، تواجھ تحدیات الكراھیة الخاصة بھا، 

واحد من التحدیات یتمثل في تزاید أعداد الالجئین والمھاجرین من  س حتما في وسائل اإلعالم المحلیة.والتیتنعك
والھجرة من أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى مستمرة منذ  112الذین یسافرون إلى المغرب أو من خاللھ.،والقارة

عقود. وتنعكس سائر القضایا االجتماعیة األخرى مثل الدین، والعنف ضد المرأة، والتمییز ضد األشخاص 
في خطاب الكراھیة الذي یظھر في وسائل اإلعالم. ویكفل دستور البلد،  113ذوي اإلعاقة، واستغالل األطفال

، المساواة والتنوع، ولكن التمییز والمحافظة والعنصریة كلھا لھا جذور 2011في العام الذي تم استعراضھ 
 عمیقة ومتأصلة في المجتمع المغربي.

 
)، فقد قام HACAباإلضافة لى الدور التنظیمي لقسم تنظیم البث في الھیئة العلیا لالتصال السمعي والبصري (

خطاب الكراھیة في وسائل اإلعالم. في أیار/مایو للتصدیلھذا القسم، أو كان جزءا من العدید من المبادرات 
، تم إطالق عمل مشترك من قبل الھیئة ونظرائھا في تونس، وساحل العاج لمراقبة خطاب الكراھیة في 2016

 عزیز مھارات الرصد ذات الصلة للسلطاتالثالث.اإلعالم، وزیادة وعي وسائل اإلعالم حول ھذه المسألة، وت
 

اعتمدت وسائل اإلعالم المطبوعة مدونة  114، وتحت رعایة النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة،2001في العام 
للسلوك. بید أنّھ طال انتظار تطبیق آلیة عملیة لمساءلة الصحافة في ھذه البالد. وأخیراً، وفي كانون 

، لیتمثل دوره )CNP، الذي أنشأ المجلس الوطني للصحافة (13-90م اعتماد القانون ، ت2015األول/دیسمبر 
في ضمان االكفاءة المھنیة، واحترام أخالقیات المھنة من خالل سلطتھ "القتراح السحب القضائي للبطاقة 

 الصحفیة في حالة إساءة جدیّة للسلوك".
 

عضواً منتخباً، على النحو التالي: سبعة صحفیین محترفین  21من ) CNPویتكّون المجلس الوطني للصحافة (
ینتخبھم أقرانھم، وسبعة محررین صحفیین ینتخبھم أقرانھم أیضاً، وسبعة ممثلین عن المنظمات الثقافیة 
ومنظمات المجتمع المدنیة مثل اتحاد الكتاب، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وجمعیة المحامین، وھلم جرا. 

																																																													
 مسألة الكراھیة في المغرب، المونیتور. والمتاح على الموقع:112

morocco.html-slavery-black-monitor.com/pulse/culture/2014/01/racism-http://www.al. 
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ویرجع ذلك، على ما  ؛لة وفعالةمذلك، فإنّھ لم یتسن حتى اآلن إنشاء المجلس الوطني للصحافة كھیئة عاومع 
 115یبدو، إلى الطابع المعقد للعملیة االنتخابیة.

 
وفي الوقت نفسھ، تسببت بعض القصص، التي تدیرھا وسائل اإلعالم، بالصدمة والخالف بسبب ما تتضمنھ من 

)، عدداً، مع MarocHebdo، نشرت المجلة األسبوعیة، (2012ن الثاني/نوفمبر خطاب الكراھیة. في تشری
صورة على غالف العدد لشاب أسود، تحت عنوان "الخطر األسود". وھو ما أدى إلى استنكارواحتجاجات 

 116القراء والمنظمات المناھضة للعنصریة والمدافعین عن حقوق اإلنسان في المغرب وخارجھا.
 2016بالقضایا الدینیة، فال تزال الخطوط الحمراء موجودة في ھذا البلد؛ ولكن یمكن لقصة من العام فیما یتعلق 

أن تسلط الضوء على الموقف الذي یمكن لمھنة اإلعالم اتخاذه ضد خطاب الكراھیة. إذ ھاجم رجل دین 
ذا الرجل بنشر ادعاءات ) على خلفیة تقریر أعدتھالقناة عن احتفال إسالمي تقلیدي. قام ھM2متطرف قناة (

ومزاعم ملھبة للمشاعر على وسائل التواصل االجتماعیة، والتي تم نقلھا على وسائل اإلعالم الرئیسیة؛ وفیھا 
، وأنھ یتم تمویلھا من الصھاینة. قامت النقابة الوطنیة للصحافة ةیتھم الرجل القناة بأنھا تحمل أجندة أجنبی

 117، كما قدمت القناة شكوى قانونیة.التشویھازمة ضد حملة ) باتخاذ إجراءات حSNPMالمغربیة (
 

، أثناء برنامج على قناة إذاعة أصوات. حیث طرح 2015مثال آخر على ذلك كان في كانون األول/دیسمبر 
ً المستمعین على اإلشارة إلى "الیھود" كجواب. وفي وقت  الصحفي سؤال "من ھم أعداء اإلسالم؟"، محّرضا

)، لعدم احترامھا HACAعة تحذیراً من قبل الھیئة العلیا لالتصال السمعي والبصري (الحق، تلقت اإلذا
لألحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تملي احترام الدیانات األخرى، والقیم الدینیة، وعدم التحریض على 

 118الكراھیة.
 

عالم المرأة وقضایا المرأة، كما كان موضوع العنف ضد المرأة في البلد، والطریقة التي تغطي بھا وسائل اإل
العامة أیضاً. وفي إشارة إلى تنمیط وسائل اإلعالم للمرأة، ونقالً عن دراسة أجرتھا ت موضوعاًلبعضالمناقشا

في المائة من النساء المغربیات قد  60، والتي كشفت عن أن نحو "2011ھیئة األمم المتحدة للمرأة في العام 
مؤخرا"، أشارت المحللة حفصة أوبو إلى أن "تصویر النساء كضحایا، أو تعرضن لشكل ما من أشكال العنف 

غیر متعلمات، أو مصدر فضیحة قد یؤدي إلى تفاقم المشاكل االجتماعیة والعنف ضد المرأة". وقد خلص 
قم مراقبون آخرون إلى استنتاجات مماثلة فیما یتعلق بالتمییز، الذي طال أمده، ضد المرأة، والذي كثیرا ما یتفا

 119بسبب التغطیة اإلعالمیة.
 

حركة "ال كراھیة" في تلك المنطقة، المدعومة ى ترّكز مبادرة "ال خطاب كراھیة في المغرب"، والمستندة إل
من المجلس األوروبي، على دور الشباب في مكافحة خطاب الكراھیة. تقوم ھذه المبادرة بتزوید الشباب 

لتعرف على خطاب الكراھیة والعنصریة على اإلنترنت والعمل ضده. والمنظمات الشبابیة بالكفاءات الالزمة ل
 120وتعمل المبادرة مع المنظمات المحلیة وتدعم أنشطة التوعیة وحلقات العمل التدریبیة للشباب.

 
 فلسطین
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على الرغم من الصراع الدائر، واالحتالل الفعلي، والعدید من الحروب التي قوضت البالد بشكل خطیر، وال 
في غزة، كانت ھناك حملة حقیقیة من اإلعالم الفلسطیني لوضع معاییرلھذھالمھنة، بغیة تعزیز أخالقیات سیما 

الصحافة ومحاربة خطاب الكراھیة في وسائل اإلعالم. ومع ذلك، ومع استمرار االضطرابات السیاسیة، وفي 
ل اإلعالم الفلسطینیة من أجل غیاب ھیئة تنظیم للصحافة السمعیةوالبصریة أو مجلس صحفي، فقد كافحت وسائ

 الحفاظ على ھذه المعاییر.
 

ً بتوجیھ اتھامات ضد وسائل اإلعالم بالتحریض على خطاب الكراھیة  في ھذا السیاق، قامت إسرائیل أیضا
والعنف ضدھا. وقد أغلقت، على ھذا األساس، العشرات من وسائل اإلعالم في الضفة الغربیة، واعتقلت 

، أغلقت إسرائیل إذاعة 2016یین بنشر الكراھیة. وعلى سبیل المثال، في آب/أغسطس واتھمت عشرات الصحف
السنابل التي تبث من دورا، وأریحا، لمدة ثالثة أشھر، واستولت على معداتھا، واعتقلت موظفیھا بتھمة 

في السجن وحتى وقت نشر ھذا  یھاوال یزال خمسة من صحفی 121التحریض على الكراھیة ضد إسرائیل.
 تقریر.ال

ً من  وقد خلق الصراع السیاسي بین السلطتین الفلسطینیتین في الضفة الغربیة وقطاع غزة مستوى إضافیا
التعقید، إلى جانب الحروب غیر المباشرة في وسائل اإلعالم. وقد استخدم كل جانب أجندتھ السیاسیة الخاصة بھ 

 طّرد لخطاب الكراھیة.لتحدید وإدانة خطاب الكراھیة، وتقویض التقدم، وخلق تدفق م
 

وفي ھذا السیاق، ظھرت مبادرات مختلفة لمناقشة المعاییر األخالقیة لوسائل اإلعالم، واالتفاق علیھا. في العام 
، وقع عشرون ممثالً، من مختلف وسائل اإلعالم الفلسطینیة، مدونة سلوك بشأن التغطیة المھنیة 2011

 122على العنف، وتدعو إلى تغطیة موضوعیة ومتساویة للمرشحین.لالنتخابات، تتضمن أحكاماً ضد التحریض 
 

، أمراً محوریاً في التنظیم 2012تعد مدونة قواعد السلوك التي اعتمدتھا نقابة الصحفیین الفلسطینیین، في العام 
لعنف أو الذاتي لوسائل اإلعالم في البالد. وتشدد المدونة على قیم التسامح، وتدین التشھیر، أو التحریض على ا

القائم على نوع الجنس، أو العرق، أو الدین، أو االنتماء ،والكراھیة ضد أي شخص أو كیان أو مؤسسة
كما ترفض جمیع أشكال الرقابة على وسائل اإلعالم، وتدعو الصحفیین إلى التحقق من دقة  123السیاسي.

 المعلومات التي ینشرونھا، وضمان أن تعكس عناوین األخبار وقائع القصة.
 

وتتضمن المدونة أیضاً أحكاما ترمي إلى منع تعزیز جداول األعمال الشخصیة أو العائلیة أو السیاسیة، وحمایة 
النساء واألطفال من االستغالل. وتدعو إلى حمایة مصادر الصحفیین، وتشّدد على أنھ ال ینبغي للصحفیین بیع 

لك، أن لدى نقابة الصحفیین الفلسطینیین لجنة واألھم من ذ 124المعلومات ألكثر من واحدة من وسائل اإلعالم.
 لألخالقیات مع آلیة للشكاوى، تنظر في انتھاكات وسائل اإلعالم الوطنیة لألخالقیات الصحفیة.

ً في ھذا المجال، بنشر كتیب یدعو وسائل  كما قام مركز تطویر اإلعالم في جامعة بیرزیت، والذي ینشط أیضا
مدونات لقواعد السلوك، ووضع أنظمة للتنظیم الذاتي، والتوصیة بإنشاء مجلس  اإلعالم الفلسطینیة إلى اعتماد

 للشكاوى.
 

وفیما یتعلق بوسائل اإلعالم الفردیة، تجدر اإلشارة إلى أن مدونة قواعد السلوك قد تم اعتمداھا من قبل إذاعة 
شجع على العنف أو الكراھیة تحظر بث األخبار التي تو"نساء إف إم"، وھي إذاعة مجتمعیة تركز على المرأة، 

أو التعصب، وال سیما على أساس الدین أو العرق أو الجنسیة أو نوع الجنس. وتدعو المدونة أیضاً المحطة إلى 
 125دعم قدرة المرأة على العیش بسالم وأن تكون آمنة من العنف االجتماعي.
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اإلعالم في العالم العربي. وقد ، أصبحت فلسطین أول دولة توقّع على إعالن حریة 2016وفي آب/أغسطس 

وقع ھذا اإلعالن، الذي یتضمن دعوة الدول ووسائل اإلعالم إلى مكافحة خطاب الكراھیة، كلٌّ منمجتمع 
، كما وقعھ الرئیس محمود عباس 2016آب/أغسطس  1اإلعالم الفلسطیني، والمدافعون عن حقوق اإلنسان في 

 آب/أغسطس. 2باسم فلسطین في 
 

 تونس
 

تونس مھد الربیع العربي، وقد تصّدرت عملیة التحّول الدیمقراطي وإصالح اإلعالم في المنطقة. ولقد تم كانت 
اعتماد نصوص تشریعیة وتنظیمیة رئیسیة تكّرس حریة اإلعالم في أعقاب ثورة یاسمین، كما وشاركت وسائل 

خالقیات، ومكافحة خطاب الكراھیة في اإلعالم الوطنیة بقوة في عملیات التنظیم الذاتي، وتعزیز المساءلة، واأل
 وسائل اإلعالم.

 
على الرغم من ذلك، كانت ھناك مخاوف متزایدة في البالد حول الصحافة غیر األخالقیة وخطاب الكراھیة في 
وسائل اإلعالم. مؤّخراً، صّرح ناجي البغوري، رئیس اتحاد الصحفیین التونسیین، ونقابة الصحفیین الوطنیة 

عتقد العدید من التونسیین أن بعض وسائل اإلعالم أصبحت أدوات لتسویة الحسابات، والتشھیر، بما یلي: "ی
 126ونشر معلومات كاذبة، ونشر خطابات العنف والكراھیة".

 
العدید من وسائل اإلعالم التونسیة اعتمد مدونات لقواعد السلوك كشكل من أشكال التنظیم الذاتي، على الرغم 

اشرة إلى خطاب الكراھیة في ھذه الوثائق غیر شائعة. تدعو مدونة قواعد السلوك من أن اإلشارات المب
الصادرة عن نقابة الصحفیین التونسیین الوطنیة وسائل اإلعالم إلى احترام الحقیقة، وتجنب المضامین أو 

 127ریض.االقتباسات التشھیریة، ولكنھا تفتقر إلى أحكام تدعو الصحفیین إلى تجنب خطاب الكراھیة والتح
 ویوجد في االتحاد لجنة لألخالقیات، تعمل على رصد امتثال وسائل اإلعالم التقلیدیة والجدیدة للمدونة.

 
، عقدت سلسلة من ورش العمل لإلعالمیین المھنیینحول الھجرة وحقوق اإلنسان، نظمھا المعھد 2015في العام 

سامي لشؤون الالجئین، والنقابة الوطنیة العربي لحقوق اإلنسان، ومقره تونس، ومفوض األمم المتحدة ال
للصحفیین التونسیین؛ وأدت ھذه الورش إلى صیاغة واعتماد مدونة لقواعد السلوك للتغطیة اإلعالمیة حول 
الالجئین وطالبي اللجوء. وتعرف المدونة المھاجرین وملتمسي اللجوء والمجموعات ذات الصلة، وتدعو إلى 

وطنیة، واالمتثال لألخالقیات الصحفیة بصفة عامة، وال سیما قیم الدقة، والحیاد، احترام التشریعات الدولیة وال
وقد التزم كل من الھیئة العربیة لحقوق اإلنسان والمفوضیة السامیة  128والنزاھة، والتوازن، والمصلحة العامة.

یر المنصوص علیھا في لألمم المتحدة لشؤون الالجئین والنقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین باحترام المعای
 في مجال اإلعالم على اعتمادھا رسمیا.ن المھنیین العاملیث المدونة، وح

 
اإلعالمیة المطبوعة واإللكترونیة، أجراھا ل ، تم نشر دراسة استقصائیة للوسائ2016وفي حزیران/یونیھ 

صحیفة،  19سح الذي شمل مرصد األخالقیات المنبثق عن النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین. وقد خلص الم
ووسائط رقمیة، ومواقع إلكترونیة في تونس، تم اختیارھا وفقا لمعاییر االنتشار والتنوع، إلى أن العدید من 

 129الصحف التونسیة ساھمت في انتشار خطاب العنف والكراھیة، بل واإلشادة باإلرھاب.
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 4,719اإلعالم، في ما یتعلق بمسائل اإلرھاب قد بلغ وجدت الدراسة أن العدد اإلجمالي لالنتھاكات في وسائل 

حالة من خطابات الكراھیة، بما یتضّمن اإلھانة، والتمییز، والدعوة إلى استبعاد  276قضیة، بینما كان ھناك 
القضایا الرئیسة تشمل المصطلحات ت كانقد الجماعات المختلفة واالنتقام منھا. أّما بخصوص اإلرھاب، ف

لوصف الجماعات اإلرھابیة، وإعادة نشر الدعایة اإلرھابیة، واالفتقار إلى الدقة والموضوعیة، المستخدمة 
 ونشر السجالت اإلرھابیة.

 
الدراسة أیضا أن معظم االنتھاكات یرتكبھا مؤلفو المقاالت، وإلى حدٍّ أقل إدارة التحریر. وقد تم ت وأظھر

سیة، واإلرھابیة، واالقتصادیة، واإلقلیمیة، والقبلیة، والدینیة، تسجیل خطاب الكراھیة فیما یتعلق بالقضایا السیا
والترفیھیة، والریاضیة، واألمنیة، وقضایا الفساد والرشوة. كما وأوصى التقریر وسائل اإلعالم بأن تولي 

رھاب، اھتماماًأكبر عند التعامل مع المحتوى الذي تنشره الجماعات العنیفة، التي تسعى إلى نشر إیدیولوجیا اإل
وتمجد اإلرھاب، مع إیالء المزید من االھتمام بالدقة، والتحقق من الحقائق. كما حذرت الدراسة من نشر خطاب 

 الكراھیة والمواد التي تحرض على العنف.
 

، أقالت الحكومة التونسیة رئیس تلفزیون 2015ھناك مثاالن یوضحان ھذه النتائج. في تشرین الثاني/نوفمبر 
ببث صورة لرأس مقطوعة لمراھق قام متطرفون بقطع رأسھ. وجاء ھذا  1قامت قناة الوطنیة الدولة بعد أن 

الفصل بعد یوم واحد من توجیھ اتحاد الصحفیین التونسیین انتقاداًشدیداًللقناة لبثھا الصورة في نشرة إخباریة. 
ً  1وقال البیان أن الوطنیة  على احترام قواعد "تغطیة ارتكبت "خطأمھنیاًفادحاً"، وحثت الصحفیین عموما

 اإلرھاب".
 

، عرضت قناة "الحوار" التلفزیونیة التونسیة مظاھرات في منطقة القصرین، مع صورة 2016وفي العام 
في  2014زعمت أنھا جاءت من قناة الجزیرة. وكانت الصورة قد التقطت، في الحقیقة، في كانون الثاني/ینایر 

 وفي أعقاب ذلك، اعتذرت الحوار رسمیاً إلى الجزیرة عن خطئھا. مدینة الفیریانة، ولیس في القصرین.
 

ً في  وریثما یتم إنشاء مجلس وطني للصحافة، فقد لعب مرصد النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین دوراً رئیسا
یس ، تأس2017نیسان/أبریل  20تعزیز األخالقیات الصحفیة والتنظیم الذاتي. وقد تم، في اآلونة األخیرة، في 

. وقد شّكلتالنقابة الوطنیة للصحفیین 2012المجلس التونسي للصحافة في أعقاب عملیة بدأت في أواخر العام 
ً في الجھود الرامیة إلى إنشاء المجلس، والذي، بدوره، سیكون بمثابة جھاز للتنظیم  التونسیین محوراًمركزیا

ا سیتوفر للمجلس مجموعة من األدوات لمعالجة الذاتي، وسیكون مسؤوالً عن صیاغة مدونة لقواعد السلوك. كم
اإلخالل بتعلیماتالمدونة، بما في ذلك توجیھ التحذیرات؛ وفي نھایة المطاف، سیحظى المجلس بسلطة تخّولھ 

 إلغاء بطاقة مھنة الصحافة للصحفیین الذینینتھكون المبادئ األخالقیة.
 

الھیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي والبصري  -للبلد أما في القطاع السمعي البصري، فإن الھیئة التنظیمیة 
)HAICA(-  .تعتبر أساسیة في رصد واتخاذ التدابیر لمواجھة خطاب الكراھیة الذي تنشره ھیئات البث

وباإلضافة إلى دورھا التنظیمي، قادت الھیئة، أو أسھمت في المبادرات المختلفة للتصدي لخطاب الكراھیة في 
، قامت الھیئةبدراسة حول خطاب الكراھیة في قنوات البث في تونس، بدعم من 2015. في العام وسائل اإلعالم

المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، متبعة بذلك نھجاًیستند إلى حقوق اإلنسان. وکما أشیر أعاله، 
 ة مشترکة.قامت الھیئة ونظیراتھا في المغرب وساحل العاج بالمبادرة بإجراءات توعوی

 
، أصبح الرئیس التونسي الباجي قائد السبسي ثاني رئیس دولة یوقّع على 2016آب/أغسطس  26وأخیرا، في 

إعالن حریة اإلعالم في العالم العربي. وقد تم توقیع اإلعالن في حدث ضم ممثلین عن االتحاد الدولي 
ام للعمال التونسیین، والمفوضیة السامیة لحقوق للصحفیین، والنقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین، واالتحاد الع

اإلنسان، والیونسكو، وذلك بعد أن أقّره رؤساء جمیع الكتل البرلمانیة في الیوم السابق. وأعقب التوقیع الرسمي 
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شخصا یمثلون المنظمات اإلعالمیة، والمحررین، ونقابات العمال، واللجان  150اجتماع وطني ألكثر من 
ً والمؤسسات الوطن   130التوقیع على اإلعالن.ب یة، والصحفیین الذین قاموا أیضا
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 استنتاجات
التشریع  في التنظیم الذاتي ضعیف عبر منطقة جنوب المتوسط، ولكن ھناك توجھات إیجابیة .1

 .الرسمیللمجالس الصحفیة في تونس والمغرب، والمناقشات المتقدمة إلنشائھا في األردن
 .المشمولة بھذا التقریر مجالس أو لجان شكاوى راسخةالسبعة ال یوجد في أي من البلدان  .2
 .لیس لدى أي من ھذه البلدان، حتى اآلن، مدونة لقواعد السلوك، باستثناء نقابة الصحفیین الفلسطینیین .3
التنظیم الذاتي في مصر ال یتناسب مع أھمیة الدولة من حیث التاریخ وتطّور وسائل اإلعالم. وتشیر  .4

ھ ال توجد ھناك مدونات لقواعد السلوك، أو ھیئات شكاوى، أو لجان توجیھیة، أو األبحاث إلى أن
 .مواثیق شرف، أو مراصد للرقابةعلى القنوات التلفزیونیة المصریة الخاصة

معظم مدونات السلوك ھي أكثر انتشاراً في وسائل اإلعالم الخاصة مما ھي علیھ في وسائل اإلعالم  .5
 الحكومیة.

ي بلدان جنوب البحر األبیض المتوسط یحتاج إلى المزید من المبادرات والبرامج إن الوضع العام ف .6
 .والسیاسات والتدابیر الواجب على وسائل اإلعالم اتخاذھا من أجل الحد من خطاب الكراھیة

إّن محطة التلفزیون األكثر تركیزاً على التنظیم الذاتي في البلدان التي یغطیھا ھذا التقریر ھي تلفزیون  .7
 األردن.

إّن النجاح في تطبیق مدونات قواعد السلوك التي تم التوقیع علیھا بشكل منتظم ھو أمر یستدعي  .8
 .التساؤل والشك، إذ یبدو أن التوقیع كان مدفوعاً بالتنافس الحاد بھدف جذب الجماھیر واإلعالنات

یاسیة والقضائیة على یعزز التنظیم الذاتي استقاللیة وسائل اإلعالم، ویقلل من سلطة السلطات الس .9
 اإلعالم.

 
 توصیات

یتوجب عقد المزید من الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل في منطقة جنوب المتوسط بھدف تشجیع  -1
 التنظیم الذاتي من منطلق أخالقي والتزام بالمسؤولیة االجتماعیة بدال من تطبیقھ بالقانون.

الذاتي ال یقیّد حریة اإلعالم؛ بل ھو التزام طوعي ینبغي االرتقاء بوعي الصحفیین لیدركوا أن التنظیم  -2
ینبثقعن وسائل اإلعالم نفسھا. وأنّھ ال یحد من المنافسة أو المساواة، ولكنّھ یھدف، في األساس، إلى 

 حمایة حقوق اآلخرین، وتحسین نوعیة وسائل اإلعالم، ومنع اإلخاللبالمعاییر األخالقیة.
مجالس أو لجان شكاوى إعالمیة لتلقي الشكاوى ضد وسائل یتوجب على وسائل اإلعالم أن تنشئ  -3

اإلعالم من المواطنین، والنظر فیھا، وإیجاد حلول لھا بما یشمل محاوالت الجمع بین مختلف 
األطراف. كما ینبغي أن تتمتع ھذه المجالس بسلطة إلصدار بیانات عن النتائج التي توصلت إلیھا 

سائل اإلعالم على االلتزام بالمھنیة واالمتثال لقواعد الشرف بشأن الشكاوى، وأن تحث الصحفیین وو
 المھنیة.

ینبغي للصحفیین العرب زیارة الدول الغربیة التي تتمتع وسائل اإلعالم فیھا بتاریخ طویل من التنظیم  -4
 الذاتي، بغیة التعرف على خبراتھم، بما في ذلك زیارة ھیئات التنظیم الذاتي.

في جنوب المتوسط أن توفر دورات في مجال األخالقیات اإلعالمیة،  یتوجب على دورات الصحافة -5
 بما في ذلك تنظیم الذات.

 ینبغي تشجیع الصحف والمذیعین األفراد على اعتماد مدونات لقواعد السلوك. -6
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الجزء الثاني: توصیات ومبادئ توجیھیة حول كیفیة التصّدي لخطاب الكراھیة 
 والعنصریة

 
 المقدمة

حول أفضل السبل للتصّدیلخطاب الكراھیة في وسائل اإلعالم وغیرھا من أشكال المحتوى اإلعالمي إن السؤال 
الذي یعزز أو یدعم العنصریة أو التمییز ھوسؤال معقد. ھناك عدة طرق محتملة لمعالجة ھذه المسألة. األولى 

خالً للتصدي لخطاب ھي عن طریق الحظر الجنائي ألنواع معینة من الخطاب، وھي الطریقة األكثر تد
الكراھیة، ولكن أیضا یمكن القول أن الحاجة إلیھا أشد نظرا لخطورة اآلثار المحتملة لھذا النوع من الخطاب. 
وثمة طریقة أخرى تتمثل بقواعد القانون المدني التي تسمح لألشخاص الذین تضرروا جراء خطاب الكراھیة 

قة الثالثة ھي قواعد القانون اإلداري، وال سیما تلك بالحصول على تعویض مدني عن ذلك الضرر. والطری
القواعد التي تحكم وسائل اإلعالم، كجزء من نظام اللوائح التنظیمیة. وأخیراً، فإنھ یمكن لوسائل اإلعالم، من 
ا تلقاء نفسھا، أن تقوم بإنشاء ھیئات وأنظمة لتقدیم الشكاوى بھدف تعزیز الكفاءة المھنیة في وسائل اإلعالم، بم

 في ذلك التصدیللخطاب العنصري، كنموذج للتنظیم الذاتي.
 

ھناك عدد من العوامل التي تزید المسألة تعقیداً. أوال، إن بعض البنود الواردة في القانون الدولي حول ھذه 
المسألةتنص بوضوح على أن الدولة ملزمة، بموجب القانون الدولي، بأن تحظر رسمیا أو قانونیا أشكاال معینة، 
على األقل، من الخطاب العنصري، واألرجح األشكال األكثر خطورة، وھو ما یمكن أن یطلق علیھ خطاب 

 الكراھیة.
 

ثانیا، قد یكون من الصعب الحفاظ على توازن مناسب، في ھذا المجال، بین حریة التعبیر ووسائل اإلعالم من 
مخاطر األمن وفي المجتمع (وتجنب النظام العام  جھة، والحاجة إلى دعم المساواة والمشاركة المتساویة لألفراد

القومي التي یمكن أن تنشأ عن طریق أشكال أكثر تطرفا وانتشارا من خطاب الكراھیة)، من الناحیة األخرى. 
وھذا یتفاقم في منطقة جنوب المتوسط (كما في أي مكان آخر) بسبب الدرجة العالیة من التسییس للعدید من 

 ال عن ضعف احترام المعاییر الدولیة المتعلقة بحریة اإلعالم.أشكال العنصریة، فض
 

مثل  -وثمة عامل تعقید آخر یتمثل في نمو أشكال تعبیر بدیلة، وتعمل جنباً إلى جنب مع وسائل اإلعالم القدیمة 
من التي یصعب إخضاعھا ضمن األطر التنظیمیة التقلیدیة لوسائل اإلعالم، بل و -وسائل التواصل االجتماعي 

 الصعب ضبطھا ضمن أطر القانون الجنائي.
 

وأخیرا، فإن انعدام استقاللیة الھیئات الرسمیة، ومؤسسات الصحفیین، واألنواع األخرى من الجمعیات 
محاوالت التصدي لخطاب اإلعالمیة، إلى جانب الضعف الشدیدللتنظیم الذاتي السلیم في المنطقة، یقوض 

 التنظیمیة المقّرة قانونا. للطرقكبدیل محتمل  الكراھیة
 

اإلعالم، ویقیّم  لیبحث ھذا الجزء من التقریر في الخیارات المختلفة للتصدي للخطاب العنصري في وسائ
إیجابیاتھا وسلبیاتھا. ثم إنھ لیس من الممكن دائما الخروجبتوصیات محددة للغایة یمكن لھا تنطبق على كل بلد، 

من الحاالت االجتماعیة والسیاسیة واإلنمائیة. غیر أن إجراءتقییم معقول  إلى المجموعة الواسعة اً وذلك نظر
 المختلفة، ینبغي أن یؤدي إلى استنتاجات قویة ألي بلد بعینھ. طرقللتوصیات، مع مراعاة إیجابیات وسلبیات ال

 
 

 المعاییر الدولیة الرئیسة
في ھذا المجال، ھو انعدام الدقة في الموضوع واحد من التحدیات التي تواجھ تحدید المعاییر الدولیة الرئیسة 

ذاتھ. ھناك اختالف كبیر، على سبیل المثال، بین صیغة متطرفة من خطاب الكراھیة، والخطاب الذي یتسم، 
إلى حد ما، بالنمطیة؛ وإن كان یمكن لھذا األخیر أن یكون، أحیانا، وسیلة بدیلة لتعزیز العنصریة. وإذا قبلنا 
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تصدینا لخطاب الكراھیة والعنصریة، وال  -أیا كان  -ا القیمة األساسیة التي سنبني علیھا المساواة باعتبارھ
 سیما في وسائط اإلعالم، فإننا سنھدف إلى تعزیز ھذه القیمة، كما إننا سنجد أساسا قویا لھا في القانون الدولي.

 
ولي الرئیس لحقوق اإلنسان الذي تنص المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وھو البیان الد

على أن "جمیع البشر یولدون أحرارا ومتساوین في  1948،131اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في العام 
الكرامة والحقوق". وتؤكد المادة الثانیة الحق في التمتع، على قدم المساواة، بالحقوق والحریات المعترف بھا 

إلنسان، "دون تمییز من أي نوع، كالعرق أو اللون أو الجنس...". كما تشیر عدة في اإلعالن العالمي لحقوق ا
ولعلھ مما یثیر الدھشة، أنھ 132مواد أخرى في الوثیقة صراحة إلى فكرة التمتع بالمساواة في الحقوق المختلفة.

لفظائع العنصریة التي ونظرا العتماده في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وأنّھ كان، إلى حد ما، ردة فعل على ا
ارتكبھا النازیون، فإّن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ال یحظر خطاب الكراھیة أو التحریض على الكراھیة، 

 .7على الرغم من أّن التحریض على التمییز محظور في المادة 
 

االتفاقیة الدولیة ونتیجة لذلك، فإن أول وثیقة دولیة لحقوق اإلنسان تحظر مباشرة خطاب الكراھیة كانت 
 1965.133، والتي اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة في العام للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

ولم تكن االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري ھي أول معاھدة تعالج خطاب الكراھیة، 
 ، على ما یلي:4تداوالً. ینص الحكم الرئیسبھذا الصدد، المادة  وال تزال، إلى حد كبیر، األكثر تلكنھا كان

األفكار أو النظریات  ىتشجب الدول األطراف جمیع الدعایات والتنظیمات القائمة عل
ثني واحد، أو التي تحاول تبریر إالقائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل 

والتمییز العنصري، وتتعھد باتخاذ  أو تعزیز أي شكل من أشكال الكراھیة العنصریة
ھذا التمییز وكل  ىكل تحریض عل ىالقضاء عل ىالتدابیر الفوریة اإلیجابیة الرامیة إل

للمبادئ الواردة  ةعمل من أعمالھ، وتتعھد خاصة، تحقیقا لھذه الغایة ومع المراعاة الحق
من ھذه  5دة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وللحقوق المقررة صراحة في الما

 :االتفاقیة، بما یلي
التفوق العنصري أو الكراھیة العنصریة، وكل  ى(أ) اعتبار كل نشر لألفكار القائمة عل

ھذه  ىالتمییز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحریض عل ىتحریض عل
ثني آخر، وكذلك كل إاألعمال یرتكب ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل 

 شاطات العنصریة، بما في ذلك تمویلھا، جریمة یعاقب علیھا القانون؛مساعدة للن
 

، تشیر لجنة القضاء على التمییز العنصري، 1993آذار/مارس  23المؤرخ  15وفي تعلیقھا العام رقم 
والمسؤولة عن اإلشراف على امتثال الدول للجنة القضاء على التمییز العنصري، إلى أربع فئات محظورة 

 (أ)، وھي: 4المادة بموجب 
التحریض  )2() نشر األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراھیة العنصریة؛ 1(

أعمال العنف ضد أي عرق أو جماعة من األشخاص من  )3(على الكراھیة العنصریة؛ 
 134التحریض على ھذه األعمال. )4(لون أو أصل إثني آخر؛ و

من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز  4ضد المادة أدخل عدد من الدول تحفظات أو تصریحات 
العنصري، والتي یعترف عموما بأنھا واسعة النطاق جدا. بید أنھ من المھم مالحظة أن اإلجراء المنصوص 
 علیھ في ھذه المادة ینبغي أال یتخذ إال "مع المراعاة الواجبة للمبادئ المجسدة في اإلعالن العالمي لحقوق

 من ھذه االتفاقیة"، والتي تشمل حریة التعبیر. 5اإلنسان والحقوق المنصوص علیھا صراحة في المادة 
																																																													

 .1948كانون األول/دیسمبر  10)، 3 -أ (د  217قرار الجمعیة العامة 131
) المساواة في الوصول إلى 2(21في جلسات االستماع العلنیة، والمادة على المساواة  10على المساواة أمام القانون، والمادة  7تنص المادة 132

 الخدمة العامة.
 .1969كانون الثاني/ینایر  4، دخل حیز النفاذ في 1965كانون األول/دیسمبر  21)، 20أ ( 2106قرار الجمعیة العامة 133
 . والمتاحة على الرابط:3انظر الفقرة 134

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%
2f7487&Lang=en. 
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، الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم فإن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةوألغراضنا، 

یة في ھذا المجال. وحتى نھایة ھو، على األرجح، المصدر األھم للمعاییر الدول 1976،135عام الالمتحدة في 
دولة، بما في ذلك كافة الدول الثماني، التي ھي موضوع ھذا التقریر،  169، صادق علیھ 2017شباط/فبرایر 

) من العھد الدولي 2(20وھي: الجزائر، ومصر، ولبنان، واألردن، والمغرب، وفلسطین، وتونس. المادة 
الدول األطراف أن تحظر خطاب الكراھیة بعبارات تختلف إلى  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تقتضي من

 حد ما عن االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، على النحو التالي:
تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضا 

 على التمییز أو العداوة أو العنف.
"الدعوة" ھنا یفھم، بوجھ عام، بأنھ یتضمن عنصر القصد (أي أن یشمل ذلك الدعوة التي تتم بھدف مصطلح 

إنتاج الكراھیة). إن مسألة ما یشكل "التحریض" مسألة معقدة، وقد خضعت للتحلیل المستفیض في السوابق 
السببیة، والتأثیر،  -القضائیة. ویكفي القول، لألغراض الحالیة، أنھ یفرض بعض المتطلبات من العالقة 

بین الخطاب المعني والنتیجة المحظورة (التمییز أو العداء أو العنف). وفي حین أن "التمییز"  -واالحتمال 
و"العنف" كالھماأفعال، كما یتم تعریفھما عادة، وإلى درجة معقولة من الدقة، في القانون الوطني، فإن 

لذلك، فإن تحریض شخص ما على العداء ضد جماعة من "العداء" وببساطة مجرد حالة ذھنیة. ونتیجة 
األشخاص على أساس جنسیتھم أو عرقھم أو دینھم، حتى لو لم یتصرف بناء على ھذا الشعور، سوف یدخل 

). وأخیراً، وعلى الرغم من أنھ لیس من الواضح تماما ما تعنیھ عبارة "تحظر 2(20ضمن نطاق المادة 
إلى التشریع، وھذا بالتأكید یجب أال یقتصر على قوانین اإلعالم، ألنھ من  بالقانون"، إال أنھاتشیر بوضوح

) ال یقتصر على اإلعالم. وعلى الرغم من أنھ یمكن لھذه القوانین أن 2(20الواضحأن القانون الوارد في المادة 
 تغطي قواعد القانون المدني، إال أن ھذه القواعد في معظم البلدان ذات طبیعة جنائیة.

 
ً لعملیةطویلة من النقاش والمناقشة على الصعید العالمي، بما في ذلك المناقشات كان ت خطة عمل الرباط نتاجا

)، مع مراعاة 2(20اإلقلیمیة في كل جزء من العالم. وھیتوضح، بالتفصیل، اآلثار المترتبة على المادة 
 136الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.الضمانات اإلیجابیة لحریة التعبیر، والواردة أیضاً في العھد الدولي 

واالتفاقیة  137ھناك ثالث معاھدات إقلیمیة رئیسة لحقوق اإلنسان ھي: االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان،
وكلھا تنص على عدم التمییز  139والمیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 138األمریكیة لحقوق اإلنسان،

، كما تضمن الحق في حریة التعبیر، على التوالي في 2، و1و ،14في المواد في التمتع بالحقوق، على التوالي 
 .9والمادة  ،13المادة و، 10المادة 

 
ولعلھ من المستغرب أن االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان ھي الوحیدة التي تدعو، صراحة، إلى حظر خطاب 

 )، والتي تنص على ما یلي:5( 13الكراھیة، المادة 
دعایة للحرب وأي دعوة إلى الكراھیة القومیة أو الدینیة، واللذین یشكالن وإن أي 

ً على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غیر قانوني آخر ومشابھة ضد أي  تحریضا
شخص أو مجموعة أشخاص، مھما كان سببھ، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدین 

 یعاقب علیھا القانون.أو اللغة أو األصل القومي، تعتبر جرائم 
) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، حیث إن التحریض علی 2(20وھذا أضیق من المادة 

العنف أو األعمال غیر القانونیة المماثلة مشمولة ھنا (ولیس التحریض علی التمییز أو العداء)، ولکنھ أوسع 
 عال (أي اللون، واللغة، باإلضافة إلى العرق، والجنسیة، والدین).نطاقا إذ إنّھ یغطي أسباباً أوسع لھذه األف

 

																																																													
 .1976كانون الثاني/ینایر  3، حیز النفاذ في 1966كانون األول/دیسمبر  16)، 21أ ( 2200دخل قرار الجمعیة العامة 135
 من خطة عمل الرباط. 19-14انظر الفقرات 136
 .1953أیلول/سبمتبر  3، ودخل حیز التنفیذ في 1950 تشرین الثاني/نوفمبر 4اعتمد في 137
 .1978تموز/یولیو  18، ودخل حیز التنفیذ في 1969تشرین الثاني/نوفمبر  22اعتمد في 138
 .1986تشرین األول/اكتوبر  12، ودخل حیز التمییز في 1981حزیران/یونیو  26اعتمد في 139
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من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان على أنھ ال یجوز تفسیر ضمانات تلك  17من جانبھا، تنص المادة 
المعاھدة على أنھا تعطي الحق ألي شخص القیام بنشاط یھدف إلى تدمیر أي من ضماناتھا األخرى. وقد فسرت 

محكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان ھذا على أنھ یقدم مبرراً لقوانین خطاب الكراھیة، وإن لم تكن بالضرورة ال
 تتطلب من الدول اعتماد ھذه القوانین.

 
وبالنظر إلى أن القواعد التي تحظر خطاب الكراھیة تفرض، تلقائیاً، قیوداً على حریة التعبیر، فقد یكون من 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  19الدولیة المتعلقة بھذا الحق، بإیجاز. وتكفل المادة المفید توضیح المعاییر 
 الحق في حریة التعبیر، على النحو التالي:

یتھ في اعتناق اآلراء  یة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحقُّ حرِّ لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّ
تلقِّیھا ونقلھا إلى اآلخرین، بأیَّة وسیلة دون مضایقة، وفي التماس األنباء واألفكار و

 ودونما اعتبار للحدود.
ھذه نفس المادة الواردة في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذییكفل حریة التعبیر، وبعبارات 

 مشابھة جدا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
 .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضایقة .1
إنسان حق في حریة التعبیر. ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس مختلف لكل  .2

ضروب المعلومات واألفكار وتلقیھا ونقلھا إلى آخرین دونما اعتبار للحدود، 
سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسیلة أخرى 

 یختارھا.
یبا أن حریة التعبیر لیست مطلقة، وأنّھ یجوز، في ومن المسلم بھ في القانون الدولي وفي كل دستور وطني تقر

ظل ظروف معینة، أن یتم تقییدھا بھدف حمایة المصالح العامة و/أو الخاصة األساسیة. وعلى وجھ التحدید، 
) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المعاییر التي یجب أن یفي بھا أي 3(19تحدد المادة 

 تقیید:
من ھذه المادة واجبات  2مارسة الحقوق المنصوص علیھا في الفقرة تستتبع م

ولیات خاصة. وعلى ذلك یجوز إخضاعھا لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون ؤومس
 :محددة بنص القانون وأن تكون ضروریة

 (أ) الحترام حقوق اآلخرین أو سمعتھم؛
 أو اآلداب العامة.(ب) لحمایة األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة 

 
وھذا، بالضرورة، یفرض اختبارا من ثالثة أجزاء لتقییم القیود. وقد أوضحت المحاكم الدولیة أن االختبار 

 140صارم، وأن القیود المصممة بعنایة، فقط، سوف تعتبر مشروعة.
 

ید أساس في القانون، أوالً، القیود المفروضة یجب أن تكون بنص القانون. وھذا یتعدى المطالبة بأن یكون للتقی
ثانیاً، یجب  141كما ویتطلب أن یكون القانون متاحاً، وأن "یصاغ بدقة كافیة لتمكین المواطن من تنظیم سلوكھ".

). وھذه القائمة من األھداف حصریة، بمعنى 3(19أن یتبع التدّخل ھدفاً أو أكثر من األھداف المدرجة في المادة 
لن تكون مشروعة. ثالثاً، یجب أن یكون التقیید ضروریاً لحمایة تلك األھداف.  أن القیود التي تخدم أھدافاً أخرى

و"ضروري" یعني، ضمناً، أّن ھناك "حاجة اجتماعیة ملحة" للتقیید، وأن األسباب التي قدمتھا الدولة لتبریر 
 142التقیید ھي "مالئمة وكافیة"، وأن التقیید متناسب، بمعنى أن الفوائد تفوق الضرر.

 
																																																													

من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان،  )10(، وفي تفسیرھا لقانون مماثل للمادة المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان، على سبیل المثال140
ح بما یلي: "حریة التعبیر ... تخضع لعدد من االستثناءات التي، مع ذلك، یجب أن تفسر بالمعنى الضیق، وتقتضى الضرورة ألي قیود، أن تصرّ 

 .63، الفقرة 13778/88، الطلب رقم 1992حزیران/یونیو  25تكون ھذه الضرورة مقنعة". انظر ثورجیرسون ضد أیسلندا، 
(المحكمة األوروبیة لحقوق  49، الفقرة 6538/74، الطلب رقم 1979نیسان/أبریل  26انظر صحیفة صنداي تایمز ضد المملكة المتحدة، 141

 اإلنسان).
(المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان)، مرة  40-39، الفقرات 9815/82، الطلب رقم 1986تموز/یولیو  8انظر قضیة لینغنس ضد النمسا، 142

 من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان. )10(أخرى تفسیر قاعدة مماثلة للمادة 
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 التشریع
إنّھ وكما أشیر إلیھ آنفا، یقتضي القانون الدولي من الدول أن تعتمد قواعد عامة تحظر خطاب الكراھیة، على 

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. ھناك عدد كبیر من 2(20األقل كما ھو محدد في المادة 
خطاب العنصري المطبق، وھذا ینطبق أیضا على البلدان البلدان التي تفرض نوعا من القیود الجنائیة على ال

 المشمولة بھذا التقریر.
 

) من العھد الدولي 2(20ومن الواضح بموجب القانون الدولي أنھ حتى القیود التي ترمي إلى تفعیل المادة 
علیھ في الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یجب أن تمتثل لالختبار المكون من ثالثة أجزاء والمنصوص 

واألساس المنطقي لذلك ھو أنھ حتى  143) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.3(19المادة 
)، فإنھا ال تزال تقید حریة التعبیر، ولذلك یجب أن تتوافق مع 2(20عندما تسعى قاعدة ما إلى إنفاذ المادة 

ئیسة ھنا ھو ضمان توازن مناسب بین حمایة المساواة المعاییر لمثل ھذه القیود. والواقع أن أحد التحدیات الر
 وضمان احترام حریة التعبیر وحریة وسائل اإلعالم.

 
) من العھد الدولي 2(20تخلو دساتیر معظم الدول في منطقة جنوب المتوسط من قواعد على غرار المادة 

جدا من  قلیالً  اً ة، إذ إن ھناك عددالخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. غیر أن ھذا یتفق مع الممارسة العالمی
) یشیر إلى وجوب تجسیدھا 2(20الدساتیر التي تشمل ھذه القواعد. وعالوة على ذلك، فإنھ ال شيء في المادة 

في الدستور. وكل ما تنص علیھ ھذه المادة ھو أن یحظر القانون مثل ھذا الخطاب. ومن الواضح أن حظر 
 في بھذا المطلب.القانون الجنائي لخطاب الكراھیة ی

 
وكما ھو مبین في القسم الذي یتناول القواعد القانونیة المتعلقة بخطاب الكراھیة من ھذا التقریر، فإن العدید من 
ھذه القواعد في بلدان منطقة جنوب البحر المتوسط تستخدم مصطلحات غامضة ومرنة. ونتیجة لذلك، وفي 

البلدان الوفاء بجزء "یوفره القانون" من االختبار للقیود المفروضة كثیر من الحاالت، فإنھ قد یتعذر على ھذه 
على حریة التعبیر، وھو ما یقتضي فرض قیود واضحة ودقیقة. وفي حین أن الدقة المثالیة غیر ممكنة، فإنھ 
یتوجب على الدوألنتبذل جھدا، على األقل، لوضع القواعد بأكبر قدر ممكن من الوضوح. ھناك مجموعة واسعة 
من المعاییر الغامضة المشمولة بقوانین خطاب الكراھیة، والتي وجدت في دول جنوب المتوسط، بما في ذلك 
إشارات إلى أشیاء مثل السالم العام، واألمن، والتحریض على الفتنة، وھذه األخیرة لطالماأثیرت الشكوك حول 

 تعلق بحریة التعبیر.فقدانھا مصداقیتھا باعتبارھا قیداً مرناً كلیاً تقریباً في ما ی
 

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ال تسمح 3(19ثانیا، یشیر القانون الدولي إلى أن المادة 
)، أو تسمح، على األقل، بمرونة 2(20بفرض قیود على خطاب الكراھیة تتجاوز نطاق ما تقضي بھ المادة 

) أنھاكانت مثیرة للجدل، وأنھ على الرغم من قبولھا، إال أنھ 2(20 محدودة جدا ھنا. ویبین تاریخ صیاغة المادة
ویؤید ذلك الرأي المتفق علیھ إلیفات، وكریتزمر، وكالین في  144لم یكن ھناك مجال یذكر لتوسیع نطاقھا.

. قضیة فوریسون ضد فرنسا، أمام لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، التي كانت تتعلق بإنكار المحرقة
وقد أشارواإلى أن الحق في عدم التعرض للتمییز قد یتطلب، في بعض الحاالت، حظرا یتجاوز المعاییر 

)، ولكن فقط حیثما یمكن أن تظھر العبارات "جزءا من نمط التحریض ضد مجموعة 2(20الصارمة للمادة 
ھیة أشكاال متطورة من عرقیة، أو دینیة، أو وطنیة معینة، أو حیث یتبنى المھتمون بنشر العداء والكرا

الخطابالتي ال یعاقب علیھا قانون مكافحة التحریض العنصري، على الرغم من أن تأثیرھم قد یكون ضارا 
 145كالتحریض الصریح، إن لم یكن أكثر من ذلك".

 ویبدو أن ھذا القرار ھو، في نھایة المطاف، تقییم لنطاق التحریض أكثر مما ھو قبول فعلیللقیود التي تتجاوز
 )، في حد ذاتھا. 2(20حدود المادة 

																																																													
 .11.1، الفقرة 1997/736، البالغ رقم 2000تشرین الثاني/أكتوبر  18انظر روس ضد كندا، 143
 Dordrecht: Martinus، دلیل إلى "األعمال التحضیریة" للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (.Bossuyt, Mانظر: 144

Nijhoff Publishers  ،1987 :408، 405-404)، الصفحات. 
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers145 
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) تحدد، في األساس، نطاق القیود المفروضة على 2(20وبغض النظر عن ذلك، فإنھ من الواضح أن المادة 
) عدداً من العناصر الرئیسة، بما في ذلك النیة، 2(20خطاب الكراھیة. وكما ذكر أعاله، تتضمن المادة 

ج (التمییز، أو العنف، أو العداء)، وعلى أساس خصائص واضحة. لذا، والتحریض على قائمة محدودة من النتائ
فإن العدید من المحظورات الجنائیة المبینة في القسم القانوني من ھذا التقریر ال تفي بھذا المعیار. ویبدو أن 

المجموعات، العدید منھا ال یتطلب وجود نیة لتعزیز الكراھیة. فھي غالبا ما تنطبق على النزاعات بین أيٍّ من
المعیار ولیست مجرد بیانات تستھدف أنواعا معینة من المجموعات. وفي كثیر من الحاالت، ینخفض مستوى 

ً على العنف أو تمییزاً أو عداًء، على سبیل المثال تجري  إلى مستوى أقل بكثیر من أن یتم اعتباره تحریضا
النزاع أو حتى التعصب (الذي یمكن أن یحدث نتیجة إثارتھ كلما أدت التصریحات إلى إثارة التوتر أو تعزیز 

 من قبل شخص من مجموعة ضد شخص من مجموعة أخرى).ت لبث وسائط اإلعالم لتقریر عن جریمة ارتكب
 

وثمة مشكلة أخرى مع العدید من قواعد "خطاب الكراھیة" في منطقة جنوب المتوسط، وھي أنھا، أیضاً، 
بدالً من مجموعة من األشخاص (أي أولئك الذین ینتمون إلى دین أو قوانین تجدیف تھدف إلى حمایة دین 
الصادر عن لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة  19في المادة  34مؤمنین). وقد جاء فیالتعلیق العام رقم 

 حول حریة الرأي والتعبیر:
لك قوانین إن أحكام حظر إظھار عدم االحترام لدین أو نظام أي معتقد آخر، بما في ذ

، 20التجدیف، تتنافى مع العھد، إال في الظروف المحددة المنصوص علیھا في المادة 
 146من العھد. 2الفقرة 

 
وبعبارة أخرى، فبینما ینبغي حظر التحریض على الكراھیة ضد جماعة على أساس دینھم، فإن حظر االنتقادات 

المحظورات الموضحة في القسم من ھذا التقریر بشأن لتعالیم معتقدات دین ما لیس مشروعا. إن العدید من 
القواعد القانونیة ھي قوانین التجدیف، والعدید من الحاالت التي تم تسلیط الضوء علیھا ھناك، وفي أماكن 

 أخرى من ھذا التقریر،تستند إلى فكرة التجدیف.
 

ع نطاقا مع النظام القانوني تعني أنھ بعیدا عن ھذه المشاكل مع التشریعات القانونیة المحددة، فإن مشاكل أوس
یكاد یكون من المستحیل تطبیق قواعد، حتى ولو كانت جیدة الصیاغة، بطریقة تحترم حریة التعبیر في بلدان 

بلدان بعالقات عرقیة أو إثنیة و/أو دینیة معقّدة، مما یعني أن ھذه ھذه المنطقة. وتتمیز معظم ال حولكثیرة 
سة جداً. وھذا یجعل من الصعب جداً، حتى بالنسبة للمسؤولین ذوي النوایا الحسنة، المسائل، ال محالة، مسی

تطبیق القیود الجنائیة على خطاب الكراھیة بطریقة عادلة وعلى نحو متوازن. ومما یزید من تفاقم ذلك ھو 
ا في بلدان أخرى حقیقة أنّھ حتى السلطة القضائیة، في عدد قلیل من البلدان، لیست مستقلة عن الحكومة، بینم

إلى االستقالل السیاسي  -مثل الشرطة والمدعین العامین  -كثیرة تفتقر جھات أخرى عاملة في مجال العدل 
 الالزملتطبیق ھذه القواعد الحساسة على نحو عادل ومناسب.

  

																																																													
 . والمتاحة على الرابط:48، الفقرة CCPR/C/GC/34مم المتحدة. ، وثائق األ2011أیلول/سبتمبر  14612

lno=CCPR%2fC%2fGC%2f34http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
&Lang=en . 
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  توصیات
الکراھیة بما بخطاب  ینبغي علی بلدان جنوب المتوسط أن تعدل قواعدھا الجنائیة العامة المتعلقة ×

 یتوافق مع معاییر القانون الدولي. وھذا یعني أن على ھذه القواعد:
o .استخدام مصطلحات واضحة ودقیقة غیر قابلة للتفسیر الواسع والمتفاوت 
o  ،االقتصار على حاالت التحریض المتعّمد على التمییز، والعنف، والعداء ضد الجماعات

المعترف بھا (أي األسس المحمیة المماثلة  استناداً إلى مجموعة محدودة من الخصائص
 للعرق، والجنسیة، والدین).

o  أّال تُستخدم كمبرر لقوانینفضفاضة جداً على خلفیة األمن القومي أو النظام العام، أو لقوانین
 التجدیف.

یتوّجب إیالء عنایة خاصة لضمان أن یتم تطبیق قواعد خطاب الكراھیة من قبل الجھات العاملة في  ×
 بطریقة مستقلة وعادلة ومناسبة. -بما في ذلك الشرطة والمدعون العامون والقضاة  -العدالة  مجال

 
 تنظیم وسائل اإلعالم

 
إن تنظیم وسائل اإلعالم ھو، من عدة نواٍح، موضوع واسع، ویغطي قضایا تتدرجمن ترخیص ھیئات البث إلى 

تان لھما أھمیة رئیسة. األولى: وجود حظر أنظمة الشكاوى. وألغراض ھذا التقریر، ھناك مسألتان رئیسی
مباشر على أنواع مختلفة من المحتوى في العدید من قوانین اإلعالم، بما في ذلك خطاب الكراھیة والمحتوى 
العنصري. والثانیة: مسألة تعزیز الكفاءة المھنیة في وسائل اإلعالم، بما ذلك من خالل مدونات لقواعد السلوك 

 م تناول األولى ھنا، والثانیة أدناه، في قسم تعزیز المھنیة.ونظم للشكاوى. وسیت
 

كنقطة أولى، تجدر اإلشارة إلى أنھ، وبموجب القانون الدولي، من الواضح جداً أّن أیّاً من الھیئات التي تمارس 
سلطات تنظیمیة على وسائط اإلعالم فإنھ ینبغي لھا أن تكون مستقلة، بمعنى أن تكون محمیة من التدخل 
السیاسي والتجاري على حد سواء. والسبب في ذلك واضح إلى حد ما. ألنھ إذا كان المنظمون یخضعون 
لسیطرة الجھات التنظیمیة السیاسیة أو الحكومة، فمن المرجح أن تتماشى قراراتھم مع رغبات تلك الجھات 

اإلعالم على التصرف كسلطة الفاعلة، بدالً من المصلحة العامة األوسع. ومن شأن ذلك أن یقوض قدرة وسائل 
رابعة أو ھیئة رقابة على السلطات األقوى، وأن تستطیعتصویر الشؤون الراھنة بشكل نقدي، مما یقوض 

 احترام حریة التعبیر.
 

، یجتمع المفوضون الدولیون الخاصون المعنیون بحریة التعبیر في األمم المتحدة، 1999في كل عام منذ العام 
األمریكیة، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، واللجنة األفریقیة بھدف إصدار إعالن مشترك ومنظمة الدول 

، أدلوا ببیان واضح جدا حول الحاجة إلى تنظیم 2003حول موضوع حریة التعبیر. في إعالنھم المشترك للعام 
 مستقل لوسائل اإلعالم:

یمیة رسمیة على وسائط تنبغي حمایة جمیع السلطات العامة التي تمارس سلطات تنظ
اإلعالم من التدخل، وال سیما ذو الطابع السیاسي أو االقتصادي، بما في ذلك عملیة 
تعیین األعضاء، والتي یجب أن تتسم بالشفافیة، وتسمح بمساھمة الجمھور، وال تخضع 

 147لسیطرة أي حزب سیاسي معین.
 

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر في  من العھد الدولي 19مؤخراً، في تعلیقھا العام على المادة 
ً مماثالً، وإن كان یقتصر على 2011أیلول/سبتمبر  ، أصدرت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بیانا

ھیئات تنظیم البث، على الرغم من أن األساس المنطقي والمبدأ نفسھ ینطبق على أي ھیئة تنظم أي نوع من 
 وسائل اإلعالم:

																																																													
 .http://www.osce.org/fom/66176. ومتاح على الرابط: 2003كانون األول/دیسمبر  18اعتمد في 147
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ى بأن تنشئ الدول األطراف، والتي لم تنشئ بعد، سلطة ترخیص لھیئات البث یُوص
المستقلة والعامة، وتتمیز بالقدرة على فحص طلبات ھیئات البث ومنح التراخیص. [تم 

 148حذف المراجع]
 

ظ، وتتمثل إحدى المشاكل في منطقة جنوب المتوسط في أنھ في جمیع البلدان تقریبا، باستثناء تونس بشكل ملحو
فإن التنظیم، سواء إن كانت وسائل اإلعالم تُدار من قبل الحكومة مباشرة، أو رسمیاًمن قبل ھیئات مستقلة ذاتیاً 
(بمعنى عدم كونھا جزًءا من الحكومة)، إال أنھا، عملیاً، تخضع لسیطرة الحكومة. وفي حین أنھ من المھم دائماً 

ھذه المیزة ھي ذات أھمیة كبرى عندما یتعلق األمر بتنظیم لمنظمي وسائل اإلعالم أن تكون مستقلة، إّال أن 
المحتوى. ومع ذلك، ال یزال ھناك تحد كبیر إلنشاء ھیئات مستقلة في المنطقة. حتى عندما ینزع القانون، إلى 
حد ما، للقیام بذلك، فإّن الحكومات تجد أنھ من الصعب جدا علیھا االحجام عن استخدام سلطتھا لممارسة نفوذھا 

 على منظمي وسائل اإلعالم.
 

ومع ذلك، فال تزال ھناك أسئلة ھامة حول ما إذا كان من المالئم على اإلطالق وضع قواعد خاصة شبھ 
ً بأنظمة لتعزیز الكفاءة المھنیة،  إجرامیة، أو حتى قواعد محتوى إداریة في التشریعات الخاصة باإلعالم. رھنا

ل على مدونات قواعد سلوك أو أخالق، أو مواثیق شرف مرتبطة بنظم التي نوقشت أدناه، والتي كثیرا ما تشتم
الشكاوى، فإن ھناك عدداً من األسباب التي تدعو إلى التساؤل عما إذا كان من المالئم فرض أي متطلبات 

 خاصة تتعلق بالمحتوى الجنائي أو اإلداري على وسائل اإلعالم.
 

ً بالت ً تقریبا سواء أكانت ھذه موجودة في  -وازي مع القواعد ذات التطبیق العام أوال، تعمل ھذه القواعد دائما
بحیث تعّرض القوانین الخاصة باإلعالم وسائل اإلعالم ألخطار مضاعفة، وھو  -القانون الجنائي أو المدني 

أن أمر غیر مناسب أبداً. ثانیا، على الرغم من أنھ من المسلم بھ أن قوة "مكبر الصوت" لوسائط اإلعالم یمكن 
تؤدي إلى تفاقم الضرر الالحق بالخطاب غیر المالئم، مثل التشھیر، أو انتھاكالخصوصیة، فإنھ من األنسب 
معالجة ھذا األمر باعتباره مسألة جزاءات ولیس من خالل أنظمة قواعد منفصلة. وبعبارة أخرى، ینبغي أن 

من أن تكون ھناك مجموعة منفصلة من بدال  -تنطبق القواعد المتعلقة بالتشھیر أو الخصوصیة على الجمیع 
على الرغم من أنھ قد یكون من المناسب تطبیق عقوبات أشد قسوة، أو سبل انتصاف  -القواعد خاصة باإلعالم 

 في الحاالت التي تشارك فیھا وسائل اإلعالم، وذلك لقدرتھا األكبر على إلحاق الضرر.
 

بین الدیمقراطیات، مع وجود البعض ممن لدیھ تقلید لفرض ال تزال الممارسة في ھذا الشأن مقسمة، حتى فیما 
قیود خاصة على المحتوى في وسائل اإلعالم، بینما یضیّق آخرون من نطاق ذلك، ویقصرونھ على أشكال 
التنظیم المھني التي نوقشت أدناه. وفي الحد األدنى، فإنھ ینبغي فرض قیود خاصة على وسائط اإلعالم فقط 

 اضحة لذلك، وترتبط بطبیعة ودور وسائط اإلعالم في المجتمع.حیث توجد مبررات و
 

																																																													
 .39، الفقرة 149، مالحظة 34التعلیق العام رقم 148
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 توصیات

ً وعملیاً، ضد التدخل السیاسي والتجاري بتنظیم وسائل  × ینبغي تكلیف الھیئات المحمیة فقط، رسمیا
 اإلعالم.

ً من القیود الخاصة بالمحتوى الجنائي أو اإلداري بالنسبة  × لوسائل ینبغي إیالء االعتبار للتخلص تماما
اإلعالم، سواء المطبوعة أو المذاعة أو كلیھما؛ وكحد أدنى، ینبغي االحتفاظ فقط بالقیود التي یوجد لھا 

 مبرر خاص یرتبط ارتباطاً مباشراً بدور وسائل اإلعالم في المجتمع.
 

 تعزیز الكفاءة المھنیة: التنظیم الذاتي، والتنظیم المشترك واللوائح التنظیمیة
 

من الطرق المختلفة لتعزیز الكفاءة المھنیة واالحتراف في وسائل اإلعالم، بما في ذلك من خالل ھناك العدید 
التدریب والدعوة إلى تحسین ظروف عمل الصحفیین. ومع ذلك، ینصب التركیز ھنا على نظم الشكاوى 

ر واضحة یمكن تقییم الخاصة بوسائل اإلعالم. من الناحیة المثالیة، ینبغي أن تشارك ھذه النظم في وضع معایی
الشكاوى وفقھا، سواء اتخذت شكل مدونة سلوك، أو میثاق شرف، أو أي شيء آخر. إن عملیة وضع معاییر 
دنیا لوسائل اإلعالم على النحو المعبر عنھ في مدونة لقواعد السلوك ھي عملیة، بحد ذاتھا، مھمة جدا، إذ إنھا 

ي اآلراء حول ما ینبغي أن تكون علیھ ھذه المعاییر. إّن یمكن أن تكون وسیلة حاسمة للتوصل إلى توافق ف
مدونة السلوك أساسیة لضمان العدالة، سواء من حیثتوفیرھا لمعیار واضح یمكن تقییم سلوك وسائل اإلعالم 

ً على ما ھو مسموح وما ھو  -وسائل اإلعالم والمشتكین المحتملین  -وفقھ، أو إعطاء الجمیع  مؤشرا واضحا
ھ. كما تحتاج ھذه النظم إلى ھیئة مستقلة مكلفة بالنظر في الشكاوى والبت فیھا، وفقا إلجراءات غیر مسموح ب

 عادلة.
 

عموماً، ھناك ثالث طرائق مختلفة إلنشاء نظم الشكاوى. األولى، والمعروفة باسم التنظیم الذاتي، حیث تجتمع 
وسائل اإلعالم أو قطاع اإلعالم معا إلنشاء ھذا النظام بأنفسھم. ویمكن أن یتولى ذلك الصحفیون العاملون، أو 

لفة في البلدان المختلفة. وعندما یكون الھدف من مخت طرقنقاباتھم، أو المحررون، أو المالكون، وذلكباتباع 
النظام ھو توفیر االنتصاف، فسیكون من المنطقي أكثر أن یتم تطبیق النظام على وسائل اإلعالم بدالً من تطبیقھ 
على الصحفیین األفراد. وذلك ألن قرار نشر أو بث المحتوى ھو، في األساس، قرار تحریري جماعي تتخذه 

وإنّھ لھذا القرار أن یتسبب بالضرر، ولیس، على سبیل المثال، القرار الذي قد یتّخذه صحفي  وسائل اإلعالم؛
فرد لكتابة موضوع. وعالوة على ذلك، فإّن الشكل الرئیس لالنتصاف، في كثیر من أنظمة التنظیم الذاتي، 

ذلك. وفي الوقت نفسھ، یكون بنشر، أو بث تصحیح، أو رد، أو سحب، وال یمكن إال لوسائل اإلعالم أن تقومب
یمكن للنظم التي تنطبق على الصحفیین األفراد أن تھدف إلى الكشف عن المشاكل، وتحسین األداء للصحفیین 

 حتٮتستطیعاإلفادة بھذه الطرق أیضاً.
 

ً لوضع  -سواء كانوا صحفیین، أو محررین، و/أو مالكین  -في ھذه النظم، تعمل القوى المحركة للنظام  معا
قواعد السلوك أو مجموعة من المعاییر. وسیكون التطبیق األمثل لذلك في التشاور مع أصحاب مدونة ل

المصلحة اآلخرین في ھذه العملیة، بغیة ضمان أن تكون المعاییر مالئمة، ومتوازنة، وتعكس ھموم وشواغل 
سبیل المثال، عن  أصحاب المصلحة جمیعھم. عندئذ، یمكن للجھات الفاعلة نفسھا إنشاء ھیئة للشكاوى (على

طریق اعتماد وثائق السیاسات ذات الصلة). والممارسة الفضلى ھنا ھي ضمان تمثیل جید في الھیئة 
لشخصیات غیر إعالمیة. ففي المملكة المتحدة، على سبیل المثال، معظم أعضاء لجنة الشكاوى التابعة لمنظمة 

 قطاع اإلعالم.المعاییر الصحفیة المستقلة، بمن فیھم الرئیس، لیسوا من 
 

واحدة من مزایا التنظیم الذاتي تتمثل في أنھ، عادة، محمي، وإلى درجة كبیرة، من التدخل السیاسي، الذي یمثل 
مشكلة خطیرة في المنطقة، كما ذكر أعاله. والمیزة الثانیة للتنظیم الذاتي ھو أنھ تلقائي تقریباً، ویتمیز بالفھم 

ل اإلعالم، بما في ذلك واجبھا في إعالم الجمھور في الوقت المناسب بما القوي للطریقة التي تعمل بھا وسائ
یخص المسائل ذات المصلحة العامة، والحقائق العملیة إلدارة وسائل اإلعالم، وما ھي المعاییر المناسبة لوسائل 



	 41	

تستشعر احتیاجات اإلعالم. وبالتالي، فإنھ من المرجح أن یحظى التنظیم الذاتي بثقة القطاع، وأن یعمل بطریقة 
 القطاع.

 
من ناحیة أخرى، تُتھم ھیئات التنظیم الذاتي، في كثیر من الحاالت، بأنھا حساسة جداً ومقربة من وسائل 
اإلعالم، وال تحمي مصالح المتظلّمین بما فیھ الكفایة. وثمة مشكلة أخرى تتمثل في أّن التنظیم الذاتي یعمل 

عي، ولذلك، فھو یفتقر إلى القدرة على التأثیر أو "اإلنفاذ". وكل ما غالباً، وبحكم التعریف، على أساس طو
ً ھو االعتماد على اإلقناع األخالقي في محاولة لتحسین السلوك اإلعالمي، بینما  یمكن للتنظیم الذاتي فعلھ حقا

ناً، ترفض تقتصر "العقوبات"، عادة، على المطالبة بطباعة بیان یعترف بأن اإلعالم قد خرق القواعد (وأحیا
وسائل اإلعالم حتى القیام بذلك). ولعل الجانب السلبي األكبر ھو أنھ قد یكون من الصعب جداً الحصول على 

مثل الصحف  -نظام تنظیم ذاتي فاعل في المقام األول. ویتطلب ذلك أن تعمل وسائل اإلعالم أو قطاع اإلعالم 
ً إلنشاء النظام وإدارتھ،  -أو محطات التلفزیون  ً بالنظر إلى أنھا، وبحكم معا وھو أمر یمكن أن یكون صعبا

 طبیعتھا، تتنافس مع بعضھا البعض.
 

ً من خالل وسیلة  وثمة بدیل لنظام للتنظیم الذاتي على مستوى القطاع، ھو نظام للشكاوى یتم وضعھ داخلیا
ضایا الناس. وھذه إعالمیة واحدة، على سبیل المثال عن طریق تعیین أمین مظالم داخلي، أو محرر خاص بق

طرق ناجعة جدا لتحسین الكفاءة المھنیة وزیادة الثقة باإلعالم. وفي نفس الوقت، فإّن ھذه الطرق، وبحكم 
طبیعتھا، یتم إنشاؤھا فقط من قبل وسائل اإلعالم األكثر مھنیة وذات الجودة عالیة، والتي ھي، في نفس الوقت، 

تحمل خطاباً یحض على الكراھیة، أو یعزز العنصریة. كما إنھا نفس وسائل اإلعالم التي من غیر المرجح أن 
 أیضاً لیست بدیالً عن التنظیم الذاتي على مستوى القطاع.

 
النظام القانوني للتنظیم، وبحكم الضرورة، یمتلك نفس العناصر الرئیسة، غیر أنھ یتم إنشاؤه بحكم القانون، 

یأتي أعضاء الھیئة، أساساً، من وسائل اإلعالم. ومن الناحیة ولیس بحكم المھنة؛ ثم إنّھ لیس من الضروري أن 
المثالیة، فإنّھ سیتم وضع مدونة قواعد السلوك أو البیان الرئیسي للمعاییر بالتشاور الوثیق مع كبار ممثلي 

 وسائل اإلعالم، ولكن حتى ھذا لیس ھو الحال دائما.
 

، ثم إنھ من -والتي تكون عادة ملزمة قانونا  -إنفاذ قراراتھ یمتاز النظام القانوني في أنھ سیكون لھ القدرة على 
غیر المرجح أن یكون منحازاً إلى وسائل اإلعالم. ومع ذلك، ومن نفس المنطلق، فإنھ قد ال یكون مستقال، بل 

ذا إنھ من المحتمل جدا أن یكون ھذا األمر مشكلة في العدید من البلدان في منطقة جنوب المتوسط. والواقع أن ھ
النھج یشبھ، وإلى حد كبیر، الطریقة التي تمیل التنظیمات اإلعالمیة في المنطقة إلى العمل بھا، حیث توجد 
ھناك مشاكل جدیة وخطیرة فیما یتعلق باالستقالل، كما ذكر أعاله. كما قد ال یكون ھذا النظام حساساًوال یبالي 

ت التشغیلیة المستمرة لھذه الوسائل، بل ربمایسعى إلى بالطریقة التي تعمل بھا وسائل اإلعالم، وال لالحتیاجا
 فرض عقوبات قاسیة أو غیر معقولة على وسائل اإلعالم.

 
یمثل التنظیم المشترك نوعا من المسار الوسط. ثم إن نظام التنظیم المشترك یستند إلى نظام أساسي، وبالتالي 

دارتھ، إلى حد كبیر، من ممثلي وسائل اإلعالم. ومن فإن لھ قوة القانون. في الوقت نفسھ، فإنھ یتم تشغیلھ وإ
. وھو 1999األمثلة على نظام التنظیم المشترك مجلس الصحافة اإلندونیسي، الذي أنشأه قانون الصحافة للعام 

یتكون من تسعة أعضاء. ثالثة منھم یعینھم مالكون من بینھم، وثالثة منھم یعینھم صحفیون من بینھم، أما آخر 
 عامة الجمھور. ون عنممثلویشاركھم ، باالتفاقن یصحفیالن ویمالكمن ال عینھمم تتثالثة فی

 
ً من  ویمكن لنظام التنظیم المشترك أن یجني الفوائد من كال النظامین؛ وذلك، وباختصار، من خالل كونھ قریبا

ً الحصول فیھ ع لى الدعم القانوني اإلعالم، وفھمھ الحتیاجاتھ وواقعھ التشغیلي، في الوقت الذي یمكنھ أیضا
الالزم لجعلھ فعاالً. فعلى سبیل المثال، فإنھ من المعروف، عموماً، أن النظام اإلندونیسي ھو نظام ناجح جداً. إال 
أّن ھناك حاجة إلى توفّر بعض الظروف كي یحدث ھذا. أوال، یجب أن تكون القوانین المتعلقة بالتعیینات 

اإلعالم. إن النظام الذي تسیطر فیھ الحكومة على العملیة، بینما یتعین مصممة بعنایة بحیث تخضع حقاً لوسائل 
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علیھ ھو أن یقوم بتعین ممثلي وسائل اإلعالم لن ینجح، وذلك ألن الحكومة یمكنھا، بعد ذلك، ودائماً، تعیین 
ً حاجة إلى نظام مناسب للتمویل، مع الحصول على معظ م الموارد، الصحفیین الموالین لھا. ثانیاً، ھناك دائما

عادة، من الدولة، ولكن بطریقة تتفادى التبعیة السیاسیة. ثالثاً، یتوجب أن یكون للھیئة فقط سلطة فرض 
العقوبات الخفیفة على وسائل اإلعالم التي تقرر أنھا قد انتھكت مدونة قواعد السلوك. وخالف ذلك، فإّن ھناك 

 قانونیة. كھیئةأو تتصرف الھیئة قمعیة،  خطراً من أن تصبح
 

وبالتحّول اآلن للنظر في الطریقة المحددة التي تعالج بھا نظم الشكاوى مسألة خطاب الكراھیة، فإّن من الجدیر 
بالذكر أن ھذه النظم تمیل إلى وضع معاییر أشّد صرامة، في ھذا المجال، مما یوجد في القواعد القانونیة، في 

ل الخصوصیة والتشھیر. وفیما یتعلق بالخصوصیة، على حین أن ھذا لیس ھو الحال في مجاالت أخرى، مث
سبیل المثال، فإنّھ من الطبیعي أن تعترف مدونات السلوك المھنیة بالدفاع عن المصلحة العامة (أي السماح 
باالنتھاكاتللخصوصیة عندما یكون ذلك مبررا بالمصلحة العامة إجماالً). وھذا ھو بالضبط نفس المعیار المطبق 

القانونیة للممارسات الفضلى، بل إن القانون الدولي لحقوق اإلنسان یقتضي من النظام القانوني أن في النظم 
 ینص على تجاوز الخصوصیة للمصلحة العامة.

 
المسألة مختلفة جدا عندما یتعلق األمر بخطاب الكراھیة. وكما ذكر أعاله، فإن المعاییر الدولیة ھنا صارمة 

د على التمییز أو العنف أو العداء استناداً ن تحظر، بنص القانون، التحریض المتعمّ للغایة، وفقط تتیح للدول أ
إلى أرضیة محمیة. في تناقض صارخ مع ھذا، على سبیل المثال، تنص مدونة ممارسات المحرر في إیبسو في 

 المملكة المتحدة على ما یلي:
 . التمییز12

و المسیئة إلى عرق الفرد، أو لونھ، ا) یجب على الصحافة أن تتجنب اإلشارة المسبقة أ
أو دینھ، أو جنسھ، أو ھویتھ الجنسیة، أو میولھ الجنسیة، أو أي مرض جسدي، أو عقلي، 

 أو إعاقة.
) یجب تجنب أي تفاصیل لعرق الفرد، أو لونھ، أو دینھ، أو ھویتھ الجنسیة، أو میولھ 2

 صلة حقیقیة بالقصة.الجنسي، أو لمرض بدني، أو عقلي، أو إعاقة ما لم تكن ذات 
وھذا المعیار ھو، وإلى حد كبیر، أشد صرامة، وال یستثنیالتحریض على الكراھیة فحسب، بل أیضا 

 التصریحات المسیئة، وحتى اإلشارات إلى عرق الشخص وما إلى ذلك، ما لم یكن ذلك ذا صلة حقیقیة بالقصة.
 

قطاع اإلعالم المطبوع، أو في نظم التنظیم الذاتي  ال تفرض ھذه المعاییر العلیا في المملكة المتحدة، أو في
فحسب؛ تنص مدونة البث التلفزیوني الحرالذي اعتمدتھ سلطة معاییر البث النیوزیلندیة، وھي ھیئة تنظیمیة 

 ، التمییز والتحقیر:6قانونیة، في المعیار 
ینبغي على المذیعین أّال یشجعوا على التمییز ضد، أو التحقیر ألي قطاع من 
المجتمعبسبب الجنس، أو المیل الجنسي، أو العرق، أو السن، أو اإلعاقة، أو الوضع 

 149المھني، أو نتیجة للتعبیر المشروع عن الدین، أو الثقافة، أو المعتقد السیاسي.
 150مرة أخرى، فإننا نرى معیارا أشد صرامة بكثیر مما یوجد في قواعد القانون الجنائي بشأن خطاب الكراھیة.

 
ھذه االتوجھات تجاه خطاب الكراھیة في نظم الشكاوى بأن المسؤولین عن إدارة ھذه النظم، على األقل، تشیر 

یرون أن قواعدھم وسیلة ھامة للتصدیللخطاب العنصري في وسائل اإلعالم. وعالوة على ذلك، تشیر األدلة 
للخطاب العنصري في وسائل  القولیة إلى أن ھذه األنواع من القواعد تساعد على تجنب مشاكل أكثر خطورة

اإلعالم، وأنھا، نتیجة لذلك، تشكل جزءا ھاما من الحل لھذه المشكلة. ولكن یمكن للمعاییر التي وضعتھا العدید 
من المدونات المھنیة أن تذھب أبعد من ذلك، وأن تضمن أن اإلعالم لنیكونأبداًجزءا من المشكلة فحسب، بل ھو 

 یحارب العنصریة والتعصب في المجتمع وال یشجعھما.في الواقع جزء من الحل، ألنھ 
																																																													

 .code-television-air-to-https://bsa.govt.nz/standards/freeمتاح على الرابط: 149
، "تأمالت في النظام الذاتي لوسائل اإلعالم: دروس للمؤرخین"، صفحات: 2011مقال یناقش ھذه القضیة، انظر مندل، ت.، لالطالع على 150
 ".Storia della Storiografia 50-65(باإلنكلیزیة). أو " 59-60
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والمسألة الصعبة ھنا ھي إلى أي مدى ینبغي تطبیق أنظمة التنظیم المھني، التي نوقشت ھنا، على وسائل 
التواصل االجتماعي. إذ إن الحال، في كل بلد تقریباً، أن مشكلة خطاب الكراھیة أو العنصریة أكثر وضوحا في 

التواصل االجتماعي مما ھي علیھ في وسائل اإلعالم التقلیدیة أو القدیمة. وفي نفس الوقت، ھناك فضاء وسائل 
مشاكل تعترض محاولة إخضاع وسائل التواصل االجتماعي لھذه النظم المھنیة للتنظیم. ففي الكثیر من 

-ك وتویتر وسناب شات كما ھو الحال مع فیس بو -الحاالت، تكون وسائل التواصل االجتماعي عالمیة النطاق 
، وببساطة، فإنھ ال یمكن، على المستوى العملي، إخضاع ھؤالء الالعبین على الصعید العالمي ألنظمة 
ً أن یطلبمن الجھات الفاعلة في وسائل التواصل  الشكاوى المحلیة. مع ذلك، فإنّھ من غیر المنصف أیضا

األنظمة التنظیمیة المھنیة، والتي صممت لوسائل االجتماعي المحلیة أن تتوافق مع المعاییر التي تضعھا 
 اإلعالم التقلیدیة، أي، وبشكل أساس، وسائل اإلعالم التي تستفید من وجود محرر وعملیة تحریر.

 
من الحلول التي تم اعتمادھا في العدید من البلدان، ومنھا إندونیسیا على سبیل المثال، ھو أن ال یطلب من 

ة أو عبر اإلنترنت االمتثال للمعاییر المھنیة المصممة لوسائل اإلعالم القدیمة، ولكن وسائل اإلعالم االجتماعی
أن یسمح لھا باالشتراك على أساس طوعي، إذا كانت ترید أن تُعامل على أنھا وسائل إعالم جدیّة. إن ھذا 

التمییز بین الالعبین سیؤدي إلى عملیة انتقاء طبیعیة تقریباً، بحیث یمكن للقراء والمشاھدین، من خاللھا، 
أي أولئك الذین  -والمصادر األقل موثوقیة  -أي أولئك الذین یختارون المشاركة  -األكثر جدیة 

 فشلواباالشتراك.
 

 توصیات
ینبغي أن یوضع موضع التنفیذ نظم لتعزیز الكفاءة المھنیة في وسائل اإلعالم، أو نظم الشكاوى في  ×

 جمیع البلدان.
إلى أي نوع نظام ھو األنسب ألي بلد بعینھ. ونظراً للمخاطر المرتبطة بالنظم ینبغي النظر بعنایة  ×

القانونیة، ینبغي، عادة، إعطاء األولویة ألنظمة التنظیم الذاتي أو المشترك. وتشمل العوامل التي یجب 
 أخذھا في االعتبار ھنا، ما یلي:

o  إلنشاء نظام للتنظیم ما إذا كانت وسائل اإلعالم أو قطاع اإلعالم قادرین على ً العمل معا
 الذاتي.

o حول التدابیر العملیة ي ما إذا كان ھناك مستوى كاف من المسؤولیة و/أو التثقیف اإلعالم
 التي یمكن لنظام التنظیم الذاتي تطبیقھا بغیة تغییر سلوك وسائل اإلعالم.

o نظام تنظیمي مشترك أو  وبعد ذلك احترام استقالل ،ما إذا كانت ھناك اإلرادة السیاسیة لحمایة
 قانوني.

o  ما إذا كان من شأن نظام تنظیمي مشترك أو قانوني أن یتجنب فرض عقوبات قاسیة، غیر
 مبررة، على وسائل اإلعالم النتھاكھا القواعد.

ینبغي أن تتضمن ھذه النظم قواعد واضحة بشأن الخطاب العنصري أو التمییزي في مدونات قواعد  ×
و غیرھا من الصكوك المحددة للمعاییر، والتي ینبغي أن تضع، عادة، معاییر السلوك الخاصة بھا، أ

 أعلى بكثیر من تلك التي یفرضھا القانون الجنائي.
بینما ال ینبغي أن تُطالب وسائل اإلعالم االجتماعیة أو على شبكة اإلنترنت بالمشاركة في النظم  ×

ینبغي إیالء االعتبار للسماح لھا باالشتراك على المھنیة المصممة لوسائل اإلعالم القدیمة، إّال أنّھ 
 أساس طوعي.

 
 تدابیر إیجابیة

ینصب التركیز الرئیس لھذا التقریر على التدابیر القانونیة والتنظیمیة، بما في ذلك التنظیم الذاتي، للتصدي 
تقریر، باقتضاب، لخطاب الكراھیة والعنصریة في وسائل اإلعالم. ومع ذلك، یتناول ھذا القسم األخیر من ال

 بضعة أنواع إیجابیة أخرى من التدابیر.
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تشیر تجربة عدد من وسائل اإلعالم في البلدان الغربیة إلى أن أحد التدابیر الفعالة في ھذا المجال ھو ضمان 
سائل التنوع في مكان العمل. إنّھ ولئن كان ذلك مھماً بالنسبة لجمیع أماكن العمل، فإن لھ أھمیة خاصة بالنسبة لو

اإلعالم، وال سیما التلفزیون، نظراًألن برامجھا تعكس المجتمع إلى حد ما. فإذا كانت كل الشخصیات التي 
تظھر على شاشات التلفزیون من عرق أو دین واحد، فإّن ھذا یمكن أن یؤدي إلى تصورات متحیزة ضد 

یون لدینا تشبھ، من ناحیة أخرى، األعراق أو األدیان التي غابت عن شاشاتنا. وإذا ما كانت شاشات التلفز
التراكیب الفعلیة لمجتمعاتنا، فإّن ذلك یمكن أن یساعد على كسر القوالب النمطیة والتحیزات. وعلى المستوى 
األعمق، یمكن لوجود أناس من مختلف فئات مجتمع كجزء من القوة العاملة أن یساعد على ضمان الكشف عن 

سائدة عموماً، وبالتالي معالجتھا، بما في ذلك التغطیة اإلعالمیة، والتي القوالب النمطیة وأشكال التحیز ال
 سیكون لھا حینھا التأثیر اإلیجابي.

 
كما ویمكن لھیئات حقوق اإلنسان الرسمیة المستقلة، مثل اللجان الوطنیة لحقوق اإلنسان، أن تؤدي دوراً ھاماً 

الثقافات، بما في ذلك في وسائل اإلعالم. یمكن لھذه الھیئات في تعزیز المساواة، وعدم التمییز، والتفاھم بین 
ً عن طریق تشجیع  القیام بذلك من خالل التثقیف، ومن ثم فھم مشاكل التمییز المنھجي والتصدي لھا؛ وأیضا
إصالح القوانین وإحداث التغییرات األخرى الالزمة لضمان تكافؤ الفرص. في العدید من البلدان، تتمتع ھذه 

ات أیضاً بسلطة فرض عقوبات على من یمیّزون، و/أو منح سبل انتصاف ألولئك الذین عانوا من التمییز. الھیئ
 إن من شأن وجود ھیئة مكرسة، ولدیھا المسؤولیة والقدرة على تنفیذ ھذه التدابیر أن یحدث فرقاً ھاماً.

 
دوراً ھاماً. ومن الجوانب التي لھا صلة  یمكن لمنظمات المجتمع المدني، في العدید من البلدان، أن تلعب، أیضاً،

مباشرة بوسائل اإلعالم، ھو عندما تضطلع ھذه المنظمات بدور الرصد فیما یتعلق بوسائل اإلعالم، وذلك، 
مثالً، بأن تقوم بإنشاء مراصد ترصد خطاب الكراھیة والعنصریة في وسائل اإلعالم وتبلغ عنھ. ویمكن لھذا أن 

جدا لفضح ھذا النوع من الخطاب. كما ویمكن أن یكون للمجتمع المدني دور غیر  یشكل وسیلة ھامة وفعالة
 مباشر أیضاً من خالل تعزیز تكافؤ فرص العمل، ومكافحة التحیز والتمییز بوجھ عام.

 
 توصیات
ً وسائل اإلعالم أن تعتمد سیاسات أو على ینبغي  × محددة بغیة ضمان أن تعكس القوى العاملة فیھا،  طرقا

 .بطریقة منصفة، التكوین الفعلي للمجتمعات التي تعمل فیھا
ینبغي للدول أن تنشئ ھیئات رسمیة مستقلة لحقوق اإلنسان، والتي تشمل مسؤولیاتھا التصدیللعنصریة  ×

 .بوصفھا مشكلة عامة في المجتمع
لمدني التي تھدف إلى رصد مخرجات وسائل اإلعالم واإلبالغ ینبغي تقدیم الدعم لمنظمات المجتمع ا ×

 عنھ، بما في ذلك المحتوى العنصري في وسائل اإلعالم.
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 ً  ختاما
 

تتوفر مجموعة من األدوات التنظیمیة المتاحة لالعبون الرسمیون والجھات الفاعلة في اإلعالم للتصدي لمشكلة 
اإلعالم لدعم وتعزیز العنصریة والتمییز في المجتمع. وتتراوح ھذه األدوات بین الحظر الجنائي على استغالل 

، ومبادرات التنظیم الذاتي الطوعي التي والصحافةخطاب الكراھیة، وھي أداة تدخلیة من منظور حریة التعبیر 
دة تناسب الجمیع، لما ینبغي أن ال توجد خارطة طریق آلیة، أو خارطة طریق واح تعتمدھا وسائط اإلعالم.

لمشكلة. الضمانات الدولیة الرئیسة لحقوق لللتصدي  ةتفعلھ البلدان في ھذا المجال، أو ما ھي الطریقة المثلٮ
اإلنسان تفرض، فقط، التزاما على الدول لحظر نوع واحد من الخطاب، وتحدیداً التحریض على العنف، أو 

أساس العرق، أو الجنسیة، أو الدین، وھو الخطاب المعروف عموماً التمییز، أو العداء ضد جماعة على 
لزام الدول بحظر ھذا الخطاب یسلط الضوء على الطبیعة الضارة بشكل إبخطاب الكراھیة. ھذا التفرد من حیث 

خاص لھذا النوع من الخطاب. بید أن نطاق ھذا االلتزام ضیق، وال یخّول القانون الدولي الدول أن تتجاوز 
 معاییر الضیقة جدا في ھذا المجال.ال
 
إن الكثیر من قواعد خطاب الكراھیة العامة في منطقة جنوب المتوسط یتجاوز بكثیر ما ھو مسموح بھ في  

یفرض العدید من بلدان المنطقة أیضاً  إطار القانون الدولي، ونتیجة لذلك، فإن ھذه القواعد بحاجة إلى مراجعة.
ما یمكن نشره أو بثھ عبر وسائط اإلعالم، وذلك عن طریق قوانین إعالم قیوداً ومحظورات خاصة على 

مخصصة، سواء تركز على قطاعات اإلعالم المطبوعة أو المذاعة. وفي كثیر من الحاالت، تكرر ھذه القیود 
و تبریرھا. قواعد التطبیق العام الموجودة في القوانین الجنائیة أو المدنیة، بحیث یمكن التشكیك في الحاجة إلیھا أ

وبصورة أعم، قد یكون ھناك تساؤل عما إذا كانت ھناك حاجة إلى قواعد تستھدف، على وجھ التحدید، وسائل 
 اإلعالم في ھذا المجال، بما یتجاوز نظم الشكاوى الرامیة إلى تعزیز الكفاءة المھنیة في وسائل اإلعالم.

 
أثبتت نظم الشكاوى المھنیة في بلدان العالم أنھا أداة أساسیة في مكافحة المحتوى العنصري في اإلعالم 

 أّما فیما یتعلق .لعنصریة والتمییز في المجتمعل لتصديل ةاإلعالم من المؤسساتإیجابي الحصول على دعم و
فة، تتراوح بدًءا من نظم الشكاوى القانونیة إلى النظم، فإنّھ یوجد عدد من النھوج المختلفة في البلدان المختل بھذه

 -وسائل اإلعالم بدرجة كبیرة من التحّكم  تحتفظ وحیث يتم إنشاؤھا بنص قانونیالتي  -نظم التنظیم المشترك 
 التي تنشئھا وسائل اإلعالم، على أساس طوعي. -إلى أنظمة التنظیم الذاتي المحضة 

 
ً فقیراً المتمتلك بلدان   نظم الشكاوىتحول  لتجنبوالذي ھو أمر ضروري المستقل من التنظیم  نطقة تاریخا

. ونتیجة لذلك، فإنّھ ینبغي تجنّب النظم القانونیة. أما مسألة إلى أدوات لسیطرة السیاسیین على اإلعالم یةاإلعالم
أن یتقّرر على أساس أّي النظامین ھو األفضل لبلد معین، نظام التنظیم المشترك أو نظام التنظیم الذاتي، فیجب 

ً في  كل حالة على حدة، وبعدالنظر في مجموعة من العوامل المختلفة، بما في ذلك ما إذا كان االستقالل ممكنا
 إطار تنظیم مشترك، وما إذا كانت وسائل اإلعالم قادرة على إنشاء نظام تنظیم ذاتي فّعال.

 
ال تقتصر  لكنھاالتصدي لھا أو استئصالھا.  یصعب اللتيالعنصریة والتمییز من الشرور واآلفات االجتماعیة 

لى بلدان المنطقة أن تنظر نبغي ععالمیة بطبیعتھا. ولھذا ، فإنھ ی بل ھي، منطقةالبأي حال من األحوال على 
وفي المحّصلة، ھناك عدد محدود من الخیارات، ویتعین على  وحلول. بحثا عن تجارب العالم مختلف بلدانإلى 

ً في  التي ستكون أكثر فعالیة بالنسبة لوضعھ  الحلولمدى الدقیق لخیاراتھ ومزیج الكل بلد أن یتفكر ملیا
 السیاسي، واالقتصادي، وتاریخھ، والتركیبة االجتماعیة الخاصة بھ، وبیئتھ اإلعالمیة.
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