
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
 

 2020نوفمبر/تشرين ثان  16القاهرة في 
 خبر صحفي

 في ندوة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح
 "إهداء إلى روح البروفيسور إدوارد سعيد"

 دعوات لتطوير دور المجتمع المدني كشريك في مكافحة الكراهية والتعصب
 

ندوة افتراضية  عقدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسانفي مناسبة اليوم العالمي للتسامح،  
نحو تعزيز جهود المجتمع المدني في نشر ثقافة التسامح ومكافحة الكراهية دولية تحت عنوان "

تناولت الظاهرات الخطيرة التي خبيرًا من تسعة دول عربية وأوروبية،  24"، بمشاركة والتعصب
حض على العنف واإلرهاب، والسياسات غير المنضبطة تفاقم تأجيج خطاب الكراهية والتعصب وال

التي تتخذها الحكومات على الصعيدين العربي والدولي في مواجهة الظاهرة وفي سياق جهود 
والبحث عن السبل األفضل تأثيرًا لتطوير جهود المجتمع المدني مكافحة اإلرهاب بصفة خاصة، 

 في التصدي للظاهرة.
 

 التعريف بالمشاركين
 مصر رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان شلبيعالء 

 أمين عام المنظمة العربية لحقوق اإلنسان مها البرجس
 رئيس منظمة الخط اإلنساني

 الكويت

 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عصام يونس
 المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

 اإلنسانمدير مركز الميزان لحقوق 

 فلسطين

 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان سهام الفريح
 نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق اإلنسان

 رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل

 الكويت

 مصر باحث وخبير في قضايا المجتمع المدني يسري مصطفى
 المغرب نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان بوبكر لركو



 رئيس المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان
 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان حامد فضل اهلل

 منظمة حقوق اإلنسان في الدول العربية
 ألمانيا

 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ضياء الشمري
 أمين عام المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في النمسا

 رئيس الجالية العراقية بالنمسا

 النمسا

 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان فضل علي عبد اهلل
 رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق اإلنسان

 اليمن

 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عبد الجليل مصطفى
 أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان

 البحرين

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان -أمين الصندوق  المنعم الحرعبد 
 في ليبيا المنظمة العربية لحقوق اإلنسانأمين عام 

 ليبيا

   خالد بطار
 مصر المنظمة العربية لحقوق اإلنسان -المدير التنفيذي  محمد راضي

 مصر اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق  -مدير البرامج  سالم أبو العينين
المنظمة العربية لحقوق  -مدير الوحدة القانونية  أحمد رضا طلبة

 اإلنسان
 مصر

 البحرين الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان منى حامد
 البحرين الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان نها حسن

 مصر  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان -باحث  إسالم عبد ربه
 مصر المنتدى العربي لإلعالم سيد زهيري

 
أدار الحوار الدكتور "يسري مصطفى"، وافتتح أعمالها األستاذ "عالء شلبي" و"األستاذة  

مها البرجس"، واستمع المشاركات والمشاركين لمداخالت تمهيدية من األستاذ "عصام يونس" 
 مشاركات والمشاركين.والدكتورة "سهام الفريح"، وتضمنت الندوة القسم األكبر في مداخالت ال

 
 ومن أبرز بواعث القلق واإلشكاليات التي تم تناولها: 
 اإلخفاق العربي في إدارة التنوع الثقافي واالستفادة من ثرائه 



  القيود المتزايدة على حريات المجتمع المدني وتأثيرها على اإلسهام بدوره في العديد من
 المجاالت وخاصة نشر ثقافة التسامح وتعزيز القيم اإليجابية ومبادئ التعايش والحوار 

  أثر االحتالل األجنبي في تأجيج خطاب الكراهية، وخاصة االحتالل اإلسرائيلي طويل
 سطينية والعربية المحتلة، وازدواج المعايير الدولية واختالل العدالةاألمد لألراضي الفل

  استمرار ظواهر التمييز ذات الطابع المنهجي وأثرها الفادح على الجماعات النوعية وخاصة
 األقليات العرقية والدينية والمذهبية

  ذلك ساهمت موروثات التمييز في تقويض المواطنة وبالتالي تفسخ المجتمعات، بما في
 تنامي االحتقان وبروز الصراعات األهلية ومنح المجال لإلرهاب

 تنامي موجات اللجوء والهجرة غير الشرعية وتصاعد العداء لالجئين والمهاجرين 
  تنامي الخطاب الشعبوي الذي فاقم نعرات اليمين المتطرف ضد الالجئين والمهاجرين

 وخاصة ذوي األصول العربية واإلسالمية
  التجريم عن خطاب الكراهية للمعتقدات الدينية اإلسالمية في مقابل تجريم إنكار إسقاط

 الهولوكوست والعداء للسامية
  سياسات إدارة "دونالد ترامب"، وتقويضه لمالح سياسات مستقرة في اتجاهات فاقمت خطاب

 الكراهية 
 ظهار العداء لآلليات الدولية لحقوق  انسحاب اإلدارة األمريكية من المنظمات األممية وا 

اإلنسان أضعف مضمون المعايير العالمية لحماية واحترام حقوق اإلنسان بما في ذلك نبذ 
 خطاب الكراهية والتعصب

 تأجيج الكراهية مرتبط بسياسات صراع المصالح في سياق إعادة تشكيل النظام العالمي 
 الكبير في تشكيل وبناء  إغفال الدور اإليجابي المنشود لوسائل اإلعالم ذات التأثير النوعي

 الوعي
  تشكل جرائم اإلرهاب التي تواصلها الجماعات الدينية المتطرفة أكبر مصدرًا إليذاء الدين

 والمعتقدات وأتباع الديانات
  تنامي التفسيرات المشوهة للشريعة اإلسالمية في أداء التيارات الدينية بما في ذلك بعض

 ي مقابل تخافت أصوات المعتدلينالمنتمين للمؤسسات الدينية الرسمية ف
  صالح التعليم بعد إلى ما يكفي للتغلب على تراكم أفكار الكراهية لم ترتقي جهود تحديث وا 

 والتعصب



  ال يمكن إغفال آثار جائحة كورونا على سلوكيات وسياسات أسهمت سلبًا في تعميق
رة في البلدان العربية سياسات التمييز، ومنها على سبيل المثال الموقف من العمالة المهاج

 وبلدان الخليج العربي المستقبلة ألعداد كبيرة من العمالة المهاجرة بصفة خاصة 
  يواصل المتطرفون استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تأجيج النعرات الدينية

 والعنصرية بما يدفع إلى مشاركة قطاعات مجتمعية واسعة بحدة في الحمالت المتبادلة
 

 التوصيات التي توافق عليها المشاركات والمشاركين وفي سياق
  ،منح األولوية لكشف السياسات الصهيونية العنصرية لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية

والبناء على خالصات واستنتاجات آليات األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان والتي 
 أكدت الطبيعة العنصرية المنهجية لالحتالل 

  از التضحية بمعايير حقوق اإلنسان في سياق جهود التسوية السلمية الجارية لوقف عدم جو
الصراعات المسلحة األهلية، والتسوية المستدامة ال تنجح دون تأكيد المساواة وترسيخ 

 مفهوم المواطنة
 من  20بموجب المادة  على العنف والعداوة ضرورة تجريم خطاب الكراهية والتحريض

 ، بما يشمل المستويين العربي والدوليحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي لل
  ضرورة تجنب استخدام التجريم للتأثير سلباً على احترام وحماية حرية الرأي والتعبير والفكر

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 19، وتأكيد احترام المادة واالعتقاد
 ركنًا جوهريًا في تنمية  الذي يشكلاحترام الحريات العامة وتوسعة الفضاء العام  يجب

 لمعالجة آثار الحمالت السلبية للمتطرفينعلى أسس سليمة  ات الموضوعيالحوار 
  إن اإلدانة الصارمة لإلرهاب بكافة أشكاله دون تردد تشكل المدخل األساس لبناء عالقات

 سليمة بين الثقافات 
  األولوية لتنمية ثقافة التسامح والقيم اإليجابية في سياق عمل مؤسسات التربية والتعليم منح

 كأساس جوهري يتقدم على محور التجريم الضروري
  تأكيد الدور المحوري لإلعالم والمنابر الثقافية في مناهضة أشكال خطاب الكراهية دون

 استثناء مع االهتمام بمحتوى حقوق اإلنسان والمواطنة
 االهتمام بدور الدراما في تشكيل الوجدان العام وتقديم النماذج اإليجابية التاريخية والمعاصرة 



 ساً مهماً في العمل مع المؤسسات الدينية الرسمية لتقديم نموذج االعتدال سايعد دور الدولة أ
 والتعايش ونبذ النماذج اللسبية 

  والمنظمات الحقوقية غير الحكومية الحاجة لرفع القيود عن المجتمع المدني بصفة عامة
بصفة خاصة لدورها المحوري في تنمية ثقافة الحوار ونشر التسامح والتصدي لثقافة العنف 

 والكراهية
  ضرورة تشكيل آليات عمل وطني تضم كافة المؤسسات الرسمية والدينية والثقافية المعنية

لمدني لتبني خطط بالتكاتف مع اللجان الوطنية المتخصصة ومؤسسات المجتمع ا
واستراتيجيات وطنية وبرامج عمل تنفيذية لتنمية الوعي العام ومحاصرة ثقافات العنف 

 والتطرف
  البناء على الوثائق التي تبنتها األمم المتحدة بمشاركة الخبراء الحقوقيين العرب خالل

عالن بيروت  2012السنوات الثماني الماضية، وخاصة خطة عمل الرباط   2016وا 
مية دور األديان لتعزيز حقوق اإلنسان، بهدف إعداد الخطط واالستراتيجيات والخطوط لتن

 اإلرشادية
 

وفي الختام اتفق المشاركات والمشاركون على بلورة مبادرة لصوغ برنامج عمل مناسب 
يشمل السعي لالشتباك واالنخراط في جهود مختلف األطراف صاحبة المصلحة على الصعدين 

، وتنفيذ حمالت توعية لتنمية القيم اإليجابية ومحاصرة الظواره السلبية ومجابهة العربي والدولي
 التنميط والحض على التعصب.

* * * 
 


