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  الحلقة العلمية بطاقة معلومات عن

المسلمة في الدول األوروبية  األقلياتحقوق  

****** 

 الخلفية :

في تناقض صارخ مع مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات واإلعالنات الدولية ذات 

 الحوار بين الحضارات ،  ومنع اإلساءة لألديان ومقدساتها.الصلة باحترام التنوع  الثقافي ، وتعزيز 

وكان ، صور نمطية سيئة عن اإلسالم والمسلمين با على ترويج ووسائل اإلعالم في أور بعضدأبت 

للتمييز الديني   الدول األوروبيةتعرض األقليات المسلمة في من نتائج هذه الحملة اإلعالمية الشرسة ، 

   واستفحال ظاهرة اإلسالموفوبيا.، والعرقي

إن ما يرتكب من إساءة وانتهاك لحقوق األقلية المسلمة ، عبر وسائل اإلعالم أو غيرها، في أي دولة 

التدخل  التي يتوجب عليها هذه الدول الجهات المختصة في من الدول األوروبية يندرج ضمن مسؤولية

تدعو إلى العنصرية والكراهية،  باعتبار تصرفاتهم، قضائيا  بهالقائمين  ومتابعة أجل منع ذلك من 

 .ساس الجنس، أو العرق، أو اللون أوإثارة الفتن، والمساس بحقوق اآلخرين، وإلى التمييز ضدهم على 

 في ميثاق األمم المتحدة، الذي أكد، وفي مقدمتها كل المواثيق والقوانين الدولية   ترفضه وهو تصرف

ساس  أالحريات األساسية للناس جميعا دون تمييز على على " حماية  حقوق اإلنسان و الثانيةمادته 

، التي 1965اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام و "العنصر أو اللغة أو الدين 

تشكل األساس القانوني لإلعالنات ولمختلف القرارات ذات الصلة، ألنها تشجب التمييز العنصري بكافة 

نظيمات القائمة على األفكار والنظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية أشكاله وتشجب الدعاية والت

 جماعة. 

كل أنواع التمييز الديني أو   على أناإلطار القانوني المنظم إلندماج األقليات المسلمة وحمايتها  وينص

م استغاللها العرقي، تحت أي مبرر كان،  يمكن اللجوء  بشأنها إلى القضاء الدولي. وهذه اإلمكانية لم يت
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حقوقها ، تحت مبرر حرية الرأي  بعض على الوجه األمثل لحماية األقليات المسلمة من تداعيات انتهاك

 . أحيانا والتعبيرـ أو بدوافع سياسية عنصرية

إن الخطابات العنصرية، سواء تلك الموجهة ضد الديانة اإلسالمية والمسلمين عموما، والعرب 

  حسب قواعد القانون الدولي ، األخرى،  ممنوعة ومحرمة األديانخصوصا، أو تلك  الموجهة إلى 

ومن المعلوم أن الخطابات ذات الحمولة  ". التعبير المحمل بالحقد والكراهيةألنها تدخل تحت مفهوم "

العنصرية والحاقدة، هي في أغلب األحيان موجهة ضد األقليات المعزولة، وهو ما ينطبق على األقلية 

تقييد  مشكورة   تحاولالدول األوربية  وإذا كانت بعضروبا وفي الغرب بصورة عامة. المسلمة في أو

 بدون جدوى. في الغالب  فإن ذلك يبقىالخطابات ، هذه 

فبالرجوع إلى القوانين الجنائية في مختلف الدول األوربية، من بريطانيا إلى فرنسا فألمانيا والسويد، 

يز بين القوانين التي تؤكد على حماية النظام العام، وتلك مجموع هذه القوانين يمكن التمي يالحظ أنه في

قد ، فالخطابات العنصرية التي تستهدف مجموعة أو أقلية ما  التي تسعى إلى حماية الكرامة اإلنسانية.

هي من حيث درجة خطورتها تعادل السب والقذف الموجه لشخص فتهديدا للنظام العام، وبالتالي  تعد

 . محدد بعينه

على حماية  ، رغم كونها تؤكدالقوانين في كثير من األحيان ال تحمى حقوق األقليات في حد ذاتها هذهإن 

الخطابات  منع يتم، وبلجيكا ، والدانمارك، وألمانيا ، حماية النظام العام. ففي فرنسا والكرامة اإلنسانية، 

ن  لم إالكراهية، حتى والعنصرية المبنية على الكراهية، بدون أن تكون هناك نية للتحريض على 

عن الخطابات  في كثير من األحيان يتم التغاضي يتسبب ذلك في اضطراب في النظام العام. لكن

أال  . خاصة واألقليات المسلمةالموغلة  في العنصرية والكراهية التي تسب وتحتقر وتسيء إلى اإلسالم 

مع قواعد القانون الدولي التي  يعد ذلك خرقا يتناقض ذلك مع ما هو مضمن في قوانين هذه الدول؟ أال 

 اعتمدتها هذه الدول؟  

بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي واألوروبي يتبين لنا كيف أن الدعوة إلى العنصرية والتحريض و

الملزمة منها وغير ختلف الوثائق القانونية الدولية عليها أمور محرمة وممنوعة، وهذا ما تؤكده م

في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي  وقد تم تفصيل ذلكوالدولية.  الملزمة، اإلقليمية منها

1965االتفاقية الدولية ضد جميع أنواع التمييز العنصري 
 

)المادة الرابعة(، وفي االتفاقية األوروبية 

 لحقوق اإلنسان، وفي غيرها من اإلعالنات واالتفاقيات والقرارات الدولية.

اج إلى تنسيق وتعبئة الجهود من طرف المنظمات والمراكز والجمعيات الثقافية الذي يحت األمرلكن 

 يتمكيف :المتخصصة في القانون الدولي وحقوق اإلنسان هو المسلمةبا والكفاءات واإلسالمية في أور

 ؟ تفعيل  القوانين األوروبية المتعلقة باندماج األقليات المسلمة وحماية حقوقها المدنية والسياسية

ك ابانتهالمرتبطة بالتحديات والمركزالثقافي اإلسالمي في لندن وعيا من اإليسيسكو ولهذه االعتبارات، و

في مجالي الكفاءات المسلمة بين  تبادل الخبرات ألهميةمنهما ، وإدراكا حقوق األقليات المسلمة بعض 
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حقوق بعنوان ) ندوةعقد سيتم بحث سبل مواجهة هذه التحديات ، من أجل  القانون الدولي وحقوق اإلنسان

مقر المركز  في  2016 ديسمبر  11و 10يومي خالل  وذلك( األقليات المسلمة في الدول األوروبية

  احتفاال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان.  لندن الثقافي اإلسالمي في

 أهداف الحلقة العلمية : 

  باوللجمعيات والمراكز اإلسالمية في أورتعزيز الثقافة القانونية والحقوقية. 

 الكفاءات المسلمة المتخصصة في القضاء والمحاماة والقانون الدولي  والتنسيق بين التعاون  دعم

من أجل الدفاع عن الحقوق الثقافية والدينية والمدنية للمواطنين من أصول مسلمة في المجتمعات 

 .األوروبية

  حقوق األقليات المسلمة في الدول األوروبيةمن انتهاك  للحدبحث السبل الناجعة. 

 :  للحلقةالمحاور الرئيسة 

 .والحض على الكراهية والتمييز العنصري من منظور القانون الدولي لالٌقلياتاإلساءة  -1

التواصل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير  تعزيز متطلبات -2

 .باوفي أور المسلمةالحكومية المهتمة بحقوق اإلنسان وحقوق األقليات 

سبل تطبيق التشريعات األوروبية للحد من الكراهية والتمييز العنصري واإلساءة  -3

  .لإلسالم والمسلمين

 شروط المشاركة في الحلقة : 

 مركزثقافي إسالميمسؤوال عن متخصصا في القانون وحقوق اإلنسان أو  أن يكون المشارك  -

 من أي نوع. مؤسسة إسالمية وأ

  .مقترحات بخصوص المحور الثاني والثالثأن يقدم  -         

 الجهات المعنية بتنظيم الحلقة : 

  -اإليسيسكو  –المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  - 1

 .في اإليسيسكو واالتصال اإلعالم مركزرئيس  ، الدكتور المحجوب بنسعيد الخبير المكلف بمتابعة تنفيذ النشاط :

ebensaid@isesco.org.ma   : البريد اإللكتروني

 المركز الثقافي اإلسالمي في لندن :  - 2

 0044277252210أحمد اإلمام ، منسق قسم التعليم والدورات ، الهاتف : األستاذ 

:  eductaion@iccuk.org   األلكتروني  البريد
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