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مقدمة

ʢ  يواجــه العالــم أزمــة غيــر مســبوقة متمثلــة فــي حــاالت طــوارئ الصحــة العامــة العالميــة لفيــروس كورونــا
ــا بالنســبة لــكل دولــة. وليــس هــذا  )كوفيــد – 19(. والتــي تجعــل ضمــان حقــوق اإلنســان للجميــع تحدًي
هــو الوقــت إلهمــال حقــوق اإلنســان. بــل إنــه الوقــت الــذي نكــون فيهــا بحاجــة إلــى حقــوق اإلنســان أكثــر 

مــن أي وقــت مضــى حتــى نتخطــى ونتجــاوز هــذه األزمــة بكرامــة واحتــرام.

ʢ  إيمانــا بــدور دولــة الكويــت فــي دعــم الســام والعدالــة والمســاواة فــي العالــم أجمــع والتزامهــا بثقافــة
التســامح والاعنــف.

ʢ  وتذكيــرا بمبــدأ المســاواة بيــن الجميــع والحــق فــي عــدم التمييــز علــى النحــو المبيــن فــي المــادة 1 مــن
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والتــي تؤكــد أن كافــة النــاس يُولــدون أحــرارًا ومتســاوين فــي الكرامــة 

والحقوق؛

ʢ  ــع بنفــس كافــة الحقــوق، دونمــا تمييــز مــن أيِّ نــوع، وال ســيما وتذكيــرا بأنــه يحــق لجميــع النــاس التمتُّ
ــر سياســي، أو  ا وغي ــرأي سياســيًّ ــن، أو ال ي ــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الدِّ ــز بســبب العنصــر، أو الل التميي

ــد، أو أيِّ وضــع آخــر؛ ــروة، أو المول األصــل الوطنــي أو االجتماعــي، أو الث

ʢ  وتاكيــدا علــى أنــه يحــق لجميــع النــاس الحقــوق األساســية وغيــر القابلــة للتصــرف والمســاومة التــي ال
يمكــن االنتقــاص منهــا بمــا فــي ذلــك أوقــات حــاالت الطــوارئ أو األزمــات الصحيــة؛ 

ʢ  وإيمانــا بــدور المجتمــع فــي العمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة للمســاعدة
فــي تنفيــذ التعهــدات وااللتزامــات الدوليــة التــي تتعلــق بحقــوق اإلنســان، وذلــك خــال مواجهتنــا آلثــار 

جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(؛ 

ʢ  نرغــب، نحــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، فــي إعــان التزامنــا بحقــوق اإلنســان والتعبيــر علنــا
ضــد كافــة أشــكال العنــف وخطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى الكراهيــة؛ 
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إعالن المجتمع المدني لمجابهة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية 
خالل فترة جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19( – الكويت

المادة )1( بشأن تعريفات والغرض من هذا اإلعالن

يمكــن فهــم خطــاب الكراهيــة علــى أنــه »أي نــوع مــن التواصــل الشــفهّي أو الخطــّي أو الســلوكّي،  . 1
ــد اإلشــارة إلــى شــخص أو مجموعــة مــن  ــة عن ــم أو يســتخدم لغــة ســلبّية أو تمييزّي ينطــوي علــى تهّج
األشــخاص علــى أســاس هوّيتهــم، أّي علــى أســاس دينهــم أو عنصرهــم أو جنســّيتهم أو عرقهــم أو 

لونهــم أو نســبهم أو جنســهم أو أّي عامــل أخــر يحّددهــم 1»

المدنيــة  . 2 بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  فــي  طرفــًا  الكويــت  أصبحــت  الكراهيــة:  علــى  التحريــض 
والسياســية فــي عــام 1996. ففــي مادتــه 20، ينــص العهــد علــى أن: »تحظــر بالقانــون أيــة دعايــة 
للحــرب، و تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــا 
علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف«. كمــا تعــد الكويــت طرفــا فــي االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري منــذ 1968. ففــي مادتهــا الرابعــة تدعــو االتفاقيــة الــدول األطــراف إلــى 
اتخــاذ التدابيــر الفوريــة اإليجابيــة الراميــة إلــي القضــاء علــى كل تحريــض علــى هــذا التمييــز وكل عمــل مــن 
أعمالــه، والتعهــد خاصــة بعــدم الســماح للســلطات العامــة أو المؤسســات العامــة، القوميــة أو المحليــة، 

ــه. ــز العنصــري أو التحريــض علي ــج للتميي بالتروي

المادة )2( ُنولد جميعا متساوين 

نؤمــن، نحــن المتواجديــن فــي دولــة الكويــت، بأننــا جميعــا بشــر دونمــا أي اختافــات بيننــا. فالبشــرية  . 1
توحدنــا جميعــا دونمــا تمييــز مــن أيِّ نــوع، وال ســيما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو 
ا وغيــر سياســي، أو األصــل الوطنــي أو االجتماعــي، أو الثــروة، أو  يــن، أو الــرأي سياســيًّ اللغــة، أو الدِّ

المولــد، أو أيِّ وضــع آخــر.

إننا جميعا متساوين في الكرامة. حيث نتمتع بنفس الحقوق ونفس االلتزامات.  . 2

المادة )3( إننا جميعا متحدون ضد

الشروع في أو التحريض على الكراهية أو التفاعل معها بأي شكل من األشكال؛  .  1

التحريــض علــى التمييــز والعنــف والترويــج لهمــا فــي أي وســيلة إعاميــة أو وســائل اإلعــام العامــة أو  .  2
نشــرها فــي أي تجمــع جماهيــري. 

المادة )4( يحق لنا جميعا التمتع بالحريات األساسية

لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التعبيــر، كمــا هــو مكفــول فــي المعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي  .  1
تكــون الكويــت طرفــًا فيهــا وعلــى النحــو المنصــوص عليــه فــي دســتور الكويــت؛ 

1   UNITED NATIONS STRATEGY AND PLAN OF ACTION ON HATE SPEECH
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وعلــى عكــس ذلــك، يجــب أال تــؤدي الجهــود المبذولــة لمعالجــة خطــاب الكراهيــة إلــى تقويــض الحــق  .  2
ــر محــددة بشــكل صــارم مــن أجــل  ــر ضمــن معايي ــة التعبي ــود حري ــر. ويجــب أن تظــل قي ــة التعبي فــي حري

ــي لحقــوق اإلنســان. ــون الدول ــال للقان االمتث

ال يجــوز اســتخدام حريــة التعبيــر بــأي شــكل مــن األشــكال بطريقــة تحــرض اآلخريــن أو تقلــل منهــم أو  .  3
تدعوهــم بــأي صفــة أو شــكل يــؤدي إلــى التقليــل مــن قدرتهــم وتقويــض كرامتهــم.

المادة )5( نحن جميعا ضد االنقسام المجتمعي

ال ُيســمح بــأي شــكل مــن األشــكال المشــاركة فــي التحريــض علــى التمييــز و العنــف أو خطــاب الكراهيــة، ومن 
ــى فتــح مواجهــات ضــد الجميــع  ــه األفــراد إل ــات هــي موجــة تحــاول توجي ــد أن هــذه الخطاب الضــروري تحدي

بهــدف خلــق انقســام مجتمعــي.

المادة )6( إنه واجبنا - جميعا

االعتــراض بشــكل رســمي علــى الرســائل العنيفــة والكراهيــة والتحريــض عــن طريــق الخطــب وعلــى  .  1
العكــس الدعــوة إلــى التفاعــل اإلنســاني والحــد مــن التمييــز واالنقســام.

مراقبــة وإبــاغ الجهــات المعنيــة بــأي خطــاب يدعــو إلــى العنــف أو التحريــض علــى الكراهيــة أو التحريــض  .  2
ضــد اآلخريــن.

المادة )7( ندعو الدولة إلى الحماية من خطاب الكراهية الذي يشكل تحريضا على 

التمييز أو العداوة أو العنف

القضائيــة  .  1 الهيئــة  وأعضــاء  المجتمــع،  الدينيون/قــادة  والقــادة  العموميــون  المســؤولون  يلعــب 
والمنظمــات اإلعاميــة دوًرا مهًمــا بشــكل خــاص ويتحملــون مســؤولية خاصــة فــي تعزيــز ثقافــة الســام 
والتســامح واالحتــرام المتبــادل، وفــي التعبيــر علنــا ضــد خطــاب الكراهيــة وتجنــب إضفــاء الشــرعية عليــه. 
وفــي هــذا الصــدد، ندعــو جميــع الجهــات الفاعلــة إلــى إنفــاذ المبــادئ التوجيهيــة األخاقيــة فيمــا يتعلــق 

بســلوك ممثليهــم، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالخطــاب العــام.

يتوجــب علــى الدولــة القيــام بتنفيــذ برامــج تهــدف إلــى تعزيــز مبــادئ التســامح بيــن أفــراد المجتمــع  .  2
وإشــراك المجتمــع المحلــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تصميــم وتنفيــذ هــذه البرامــج.

يتوجــب علــى الدولــة ضمــان تعزيــز مبــدأ العدالــة والحياديــة فــي التشــريعات وفــي إنفــاذ وتطبيــق  .  3
تمييــز. أي  دون  للجميــع  الفرصــة  وتوفيــر  واإلداريــة  القضائيــة  واإلجــراءات  القوانيــن 

يجــب علــى الدولــة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الازمــة لمجابهــة خطــاب العنــف والكراهيــة والتحريــض  .  4
المجتمعــي واتخــاذ اإلجــراءات الراميــة إلــى احتــرام حقــوق اإلنســان ضــد كل شــخص يدعــو أو يقــوم بنشــر 

هــذه الخطــب بــأي شــكل مــن أشــكال الترويــج.



اسم الشخص الممثل اسم الجهة

خالد الحميدي - رئيس مجلس اإلدارة الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان

غدير عبدالمحسن الجمعه جمعية ريادة األعمال التنموية

المحامية/ أطياب الشطي مكتب دعم ألعمال المحاماة واالستشارات القانونية

راكان بن حثلين - رئيس مجلس اإلدارة الجمعية الكويتية لإلخاء الوطني

لولوه صالح الما - رئيس مجلس اإلدارة الجمعية الثقافية اإلجتماعية النسائية

ديوان المرأة د. زينب الزيادي

المحامي محمد الحميدي/ رئيس مجلس اإلدارة اتحاد الحرفيين الكويتيين

أحمد عباس حمد الرشيدي  الجمعية الكويتية للمقومات األساسية لحقوق
اإلنسان

المعهد العربي لحقوق اإلنسان

هيثم خالد الهاجري - رئيس مجلس اإلدارة نقابة العاملين بجامعة الكويت

 نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي م. محمد الكندري
والتدريب

أ. أحمد محسن الشوشاني الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية

أحمد حمد البديح السهلي جمعية النزاهة الوطنية الكويتية

نواف النومس ابوعبدالرحمن رئيس الجمعية جمعية مكافحة البهاق

أحمد عقله العنزي اإلتحاد العام لعمال الكويت

صقر مفرح الحربي (جمعية إنترنت األشياء )تحت االشهار

فايز السلطاني جمعية العمال الكويتي

د. منال بوحيمد الجمعية الكويتية للصحة والسالمة المهنية

إدريس إبراهيم الكندري الجمعية الكويتية إلدارة األزمات والكوارث

دالل عبد الله غانم العثمان / رئيسة مجلس اإلدارة  جمعية بيادر السالم النسائية

صالح حسين العجمي جمعية حماية المال العام

د. عادل حسن دشتي جمعية أصدقاء النخلة

ناصر الشليمي الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني

 المحامي/ عبدالله الضعيان العنزي رئيس مجلس إدارة
المركز مركز التنمية المستدامة في جمعية المحامين

د.خالد مذكور المذكور جمعية اإلصالح االجتماعي



w w w . k u w a i t h r . o r g

+965 22215152 / 3 / 4
info@kuwaithr.org

/ kuwaithr
/ kuwait.hr


