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ع,قدت ال,هيئة ال,دائ,مة املس,تقلة ل,حقوق اإلن,سان مل,نظمة ال,تعاون اإلس,الم,ي ي,وم,ي  23و 24أك,توب,ر ،2017
بش,,راك,,ة م,,ع وزارة ال,,دول,,ة امل,,كلفة ب,,حقوق اإلن,,سان ب,,امل,,ملكة امل,,غرب,,ية وب,,ال,,تعاون م,,ع م,,كتب امل,,فوض ال,,سام,,ي
ل ,,حقوق اإلن ,,سان ل ,,ألم ,,م املتح ,,دة ،ن ,,دوت ,,ها ال ,,دول ,,ية ال ,,راب ,,عة ح ,,ول م ,,وض ,,وع " دور اإلعOOالم فOOي مOOكافOOحة
خOOطاب الOOكراهOOية “ .وق ,,د ض ,,مت ه ,,ذه ال ,,فعال ,,ية ،ف ,,ضال ع ,,ن أع ,,ضاء ال ,,هيئة ،خ ,,براء م ,,ن م ,,نظمات دول ,,ية
ح,كوم,ية وم,تعددة األط,راف ،م,ثل األم,م املتح,دة وال,يون,يسكو وم,كتب امل,فوض ال,سام,ي ل,حقوق اإلن,سان ل,ألم,م
املتح,,دة ،ب,,اإلض,,اف,,ة إل,,ى م,,مثلني ع,,ن دول أع,,ضاء ف,,ي م,,نظمة ال,,تعاون اإلس,,الم,,ي ودول أخ,,رى ذات ص,,فة
مراقب في املنظمة ،بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق اإلنسان.
وب,,عد م,,ناق,,شة مس,,تفيضة وش,,ام,,لة ب,,ني امل,,شارك,,ني ف,,ي ال,,ندوة ح,,ول امل,,وض,,وع ،خ,,لصت ال,,هيئة إل,,ى ال,,نتائ,,ج
البارزة التالية:
أكOدت ب,أن اإلس,الم ي,كفل ح,ري,ة ال,تعبير وي,قر ال,تفكير ال,نقدي .ب,يد أن,ه ي,فرق ب,ني ال,نقد وال,نقاش ال,بناء وب,ني
االزدراء املطلق واإلساءة والقولبة النمطية ،والتي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والتمييز.
أقOرت ب,أن ح,ري,ة ال,تعبير ح,ق م,ن ح,قوق اإلن,سان األس,اس,ية وت,عتبر ع,نصرا ح,يوي,ا ل,بناء م,جتمعات مس,تقرة
وآم,,نة وت,,قدم,,ية ودي,,مقراط,,ية .إال أن خ,,طاب ال,,كراه,,ية ي,,رت,,كز ع,,لى ع,,كس ذل,,ك ،إذ يس €ل,,ألف,,راد وامل,,جتمعات
وي ,,نتقص م ,,ن آدم ,,يتهم ب ,,االس ,,تناد إل ,,ى ال ,,قول ,,بة ال ,,نمطية وامل ,,فاه ,,يم ال ,,خاط ,,ئة امل ,,تعلقة ف ,,ي أغ ,,لب األح ,,يان
باألصل العرقي واالثني والدين.
اسOOتذكOOرت أن امل ,,ادت ,,ني  19و 20م ,,ن العه ,,د ال ,,دول ,,ي ال ,,خاص ب ,,ال ,,حقوق امل ,,دن ,,ية وال ,,سياس ,,ية ي ,,نص ب ,,شكل
واض,,ح ع,,لى أه,,مية ون,,طاق وح,,دود ال,,حق ف,,ي ح,,ري,,ة ال,,تعبير ،ب,,ما ف,,ي ذل,,ك م,,ا ي,,جب ح,,ظره ب,,ال,,قان,,ون .وي,,ؤك,,د
ه,ذا ع,لى امل,بدأ امل,نصوص ع,ليه ف,ي امل,ادة  29م,ن اإلع,الن ال,عامل,ي ل,حقوق اإلن,سان وال,تي ت,نص ع,لى أن
م,,مارس,,ة ج,,ميع ال,,حقوق والح,,ري,,ات ت,,خضع ل,,قيود ي,,قرره,,ا ال,,قان,,ون وت,,شمل األغ,,راض م,,ثل ض,,مان االع,,تراف
ال ,,واج ,,ب ب ,,حقوق وح ,,ري ,,ات اآلخ ,,ري ,,ن واح ,,ترام ,,ها .ك ,,ما ت ,,نص االت ,,فاق ,,ية ال ,,دول ,,ية ل ,,لقضاء ع ,,لى ج ,,ميع أش ,,كال
ال ,,تمييز ال ,,عنصري ف ,,ي م ,,ادت ,,ها ال ,,راب ,,عة وال ,,توص ,,ية ال ,,عام ,,ة ) (xvامل ,,تعلقة به ,,ذه امل ,,ادة ال ,,راب ,,عة ع ,,لى أه ,,مية
مكافحة وتحريم خطاب الكراهية.

اسOOتذكOOرت كOOذلOOك امل ,,ساه ,,مات ال ,,هام ,,ة ال ,,تي ق ,,دم ,,ها ق ,,رار مج ,,لس ح ,,قوق اإلن ,,سان ال ,,تاب ,,ع ل ,,ألم ,,م املتح ,,دة
 16/18وخ,,طة ع,,مل ال,,رب,,اط ف,,ي ت,,عزي,,ز ق,,يم ح,,ري,,ة ال,,تعبير والخ,,طوات ال,,الزم,,ة ل,,تقييم وم,,كاف,,حة التح,,ري,,ض
على الكراهية والتمييز والعنف الناجم عن التنميط السلبي وكراهية األجانب والوصم وخطاب الكراهية.
أبOرزت أن خ,,طاب ال,,كراه,,ية ب,,دواف,,ع ال,,عنصري,,ة وك,,راه,,ية األج,,ان,,ب وال,,تعصب ،م,,ع م,,ا ي,,راف,,ق ذل,,ك م,,ن إف,,الت
م ,,رت ,,كبيها م ,,ن ال ,,عقاب ،يخ ,,لق م ,,ناخ ,,ا م ,,شوب ,,ا ب ,,ال ,,خوف واإلق ,,صاء االج ,,تماع ,,ي ل ,,ألش ,,خاص والج ,,ماع ,,ات
املس,,تهدف,,ة ،وه,,و م,,ا ي,,عتبر أم,,را ب,,غيضا ب,,النس,,بة مل,,ثل ال,,تعددي,,ة وال,,دي,,مقراط,,ية .وم,,ن ث,,م ،ف,,إن األم,,ر يس,,تلزم
اس,,تخدام,,ا م,,سؤوال لح,,ري,,ة ال,,تعبير م,,ن أج,,ل ض,,مان ح,,ماي,,ة ح,,قوق اآلخ,,ري,,ن ،ك,,ما ه,,و م,,نصوص ع,,ليه ف,,ي
املادتني  19و 20من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
أعOOربOOت عOOن القلق الOOبالOOغ ل ,,كون خ ,,طاب ال ,,كراه ,,ية ق ,,د أص ,,بح وب ,,اءا وخ ,,طرا ح ,,قيقيا ع ,,لى أس ,,س ال ,,نظام
ال,,دي,,مقراط,,ي وع,,لى ق,,يم ال,,تعددي,,ة ال,,ثقاف,,ية داخ,,ل امل,,جتمعات امل,,عاص,,رة .ك,,ما أن ت,,نام,,ي ال,,حوادث امل,,رت,,بطة
ب ,,ظاه ,,رة اإلس ,,الم ,,وف ,,وب ,,يا ف ,,ي م ,,ختلف أرج ,,اء ال ,,عال ,,م ي ,,عتبر مظه ,,را واض ,,حا م ,,ن م ,,ظاه ,,ر التح ,,ري ,,ض ع ,,لى
ال,,كراه,,ية وال,,تمييز ،ح,,يث يتح,,مل ال,,الج,,ئون وامل,,هاج,,رون ،ع,,لى وج,,ه ال,,خصوص ،أس,,وأ م,,ظاه,,ر التح,,ري,,ض
على الكراهية والقولبة.
أقOرت ب,أن ال,تطور الس,ري,ع ال,ذي تشه,ده وس,ائ,ل اإلع,الم الج,ماه,يري,ة وت,كنول,وج,يا االت,صال ق,د وس,ع وب,شكل
ه,,ائ,,ل س,,بل ال,,حصول ع,,لى ج,,ميع أن,,واع امل,,علوم,,ات ،وه,,و م,,ا أس,,فر ع,,ن س,,عي ح,,ثيث م,,ن ف,,اع,,لني ح,,كوم,,يني
وغ ,,ير ح ,,كوم ,,يني ل ,,ضبط امل ,,ضمون أو إخ ,,ضاع ,,ه لش ,,روط أو إع ,,ادة م ,,عال ,,جته .ف ,,ال ,,رأي ال ,,عام ح ,,ول مج ,,موع ,,ة
م,تنوع,ة م,ن امل,واض,يع ال,هام,ة ع,بر ال,عال,م ي,تشكل وع,لى ن,طاق واس,ع وف,قا ل,لطري,قة ال,تي ت,تناول,ها ب,ها وس,ائ,ل
اإلع,,الم ف,,ي االن,,ترن,,ت وش,,بكات ال,,تواص,,ل االج,,تماع,,ي .ك,,ما أن ال,,كلمات وال,,عبارات املس,,تخدم,,ة ف,,ي وس,,ائ,,ل
اإلع,الم ت,نطوي ع,لى ع,واق,ب ،ح,يث إن أوج,ه الش,طط ال,لغوي ق,د تس,بب م,ناخ,ا م,شوب ب,اإلج,حاف وال,تمييز
والعنف.
أقOرت ب,قوة وس,ائ,ط اإلع,الم ،وخ,اص,ة ش,بكات ال,تواص,ل االج,تماع,ي الج,دي,دة ف,ي س,رع,ة نش,ر وج,هات ال,نظر
وت,,شكيل ال,,رأي ،وب,,اس,,تخدام,,ها م,,ن ط,,رف الج,,ماع,,ات امل,,تطرف,,ة إلث,,ارة ال,,كراه,,ية وال,,تعصب ،ول,,تجنيد أع,,ضاء
ج,دد ف,ي ص,فوف,ها .وع,ليه ،شOددت عOلى ض,رورة االس,تخدام ال,فعال ل,قوة وس,ائ,ط اإلع,الم ف,ي ت,عزي,ز ح,ري,ة
التعبير ومكافحة خطاب الكراهية.
شOددت ع,لى ض,رورة أن ت,ول,ي وس,ائ,ل اإلع,الم ،ف,ي م,كاف,حتها لخ,طاب ال,كراه,ية ،األول,وي,ة ل,لدف,اع ع,ن ح,قوق
اإلن ,,سان ،وم ,,نع خ ,,طاب ال ,,كراه ,,ية وال ,,تمييز وال ,,عنف ،وب ,,ناء ال ,,ثقة وت ,,شجيع امل ,,صال ,,حة .وي ,,جب ع ,,لى وس ,,ائ ,,ل
اإلع ,,الم أن ت ,,عمل ع ,,لى ال ,,تصدي لخ ,,طاب ال ,,كراه ,,ية وال ,,تمييز ف ,,ي ج ,,ميع وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم اإلل ,,كترون ,,ية وغ ,,ير
اإللكترونية ،بتشجيع املعايير األخالقية مع صون حرية التعبير.
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شOددت كOذلOك ع,لى ض,رورة أن ي,عمل أص,حاب امل,صلحة ف,ي ال,شأن اإلع,الم,ي ع,لى ال,تقليل م,ن امل,حفزات
ال,تي ت,شجع خ,طاب ال,كراه,ية ،وأن ي,ضطلعوا ب,دور إي,جاب,ي ف,ي ت,عزي,ز االح,ترام امل,تبادل وال,تفاه,م ب,ات,خاذ
مواقف حازمة ضد جميع حاالت خطاب الكراهية.
جOددت الOتأكOيد ع,لى امل,بادئ ال,تي ت,ضمنتها خ,طة ع,مل ال,رب,اط ،والس,يما م,ا ي,تعلق م,نها ب,مسؤول,ية وس,ائ,ل
اإلع,الم ف,ي ض,مان ال,تندي,د ب,أع,مال التح,ري,ض ع,لى ال,كراه,ية وال,تصدي ل,ها ب,ات,خاذ ال,تداب,ير امل,ناس,بة ط,بقا
ل,لقان,ون ال,دول,ي ل,حقوق اإلن,سان .وأكOدت أيOضا ع,لى م,بادئ إع,الن ف,اس ح,ول دور ال,زع,ماء ال,دي,نيني ف,ي
م ,,كاف ,,حة التح ,,ري ,,ض ،ب ,,ما ف ,,ي ذل ,,ك ع ,,ن ط ,,ري ,,ق اس ,,تخدام وس ,,ائ ,,ط اإلع ,,الم .وع ,,الوة ع ,,لى ذل ,,ك ،ي ,,نبغي ع ,,لى
ال,,دول أن ت,,رس,,ي س,,ياس,,ة ع,,موم,,ية وإط,,ارا ت,,نظيميا ي,,شجع ع,,لى ت,,عددي,,ة وس,,ائ,,ل اإلع,,الم وت,,نوع,,ها ،ب,,ما ف,,يها
وسائل اإلعالم الجديدة التي تشجع وصول الجميع واستخدامهم لوسائل التواصل دون تمييز.
حOثت ج,,ميع ال,,دول ع,,لى (1 :ت,,وف,,ير امل,,وارد البش,,ري,,ة وامل,,ادي,,ة ال,,الزم,,ة للح,,د م,,ن ال,,فجوة ال,,رق,,مية ب,,ني ال,,بلدان
ال,,نام,,ية وال,,بلدان امل,,تقدم,,ة؛  (2ت,,شجيع وس,,ائ,,ل اإلع,,الم ع,,لى وض,,ع م,,دون,,ات ل,,قواع,,د الس,,لوك ب,,غية ال,,تصدي
ب,,فعال,,ية لخ,,طاب ال,,كراه,,ية؛  (3وض,,ع اس,,ترات,,يجيات ش,,ام,,لة ل,,جعل ح,,ري,,ة ال,,تعبير وال,,حق ف,,ي ال,,حصول ع,,لى
امل ,,علوم ,,ة س ,,الح ,,ني أس ,,اس ,,يني ف ,,ي م ,,واج ,,هة م ,,نتهكي ح ,,قوق اإلن ,,سان األس ,,اس ,,ية أو ال ,,ذي ,,ن ي ,,سعون إل ,,ى
ان,,تهاك,,ها م,,ن خ,,الل اس,,تغالل,,هم ل,,تلك الح,,ري,,ات ذات,,ها؛  (4ات,,خاذ خ,,طوات ص,,ارم,,ة ل,,تفادي إس,,اءة اس,,تخدام
ال ,,دي ,,ن ف ,,ي وس ,,ائ ,,ل إع ,,الم ,,ها للتح ,,ري ,,ض ع ,,لى ال ,,كراه ,,ية وال ,,تمييز وال ,,عنف ،وات ,,باع ن ,,هج اس ,,تباق ,,ي ي ,,توخ ,,ى
تحس,ني  /إل,غاء ال,قوان,ني امل,تعلقة ب,حقوق األق,ليات ال,دي,نية وغ,يره,ا م,ن األق,ليات وف,قا ً الل,تزام,ات,ها ال,دول,ية ف,ي
م,,جال ح,,قوق اإلن,,سان؛  (5ال,,تصدي لخ,,طاب ال,,كراه,,ية ب,,واس,,طة اس,,تخدام رس,,ائ,,ل إي,,جاب,,ية ع,,ن ال,,شمول,,ية
وع,بر ط,ري,ق ال,تعددي,ة اإلع,الم,ية م,ن خ,الل ال,سماح ل,ألق,ليات ال,عرق,ية وال,دي,نية واإلث,نية بح,ري,ة ال,وص,ول إل,ى
وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم وت ,,قنيات امل ,,علوم ,,ات ل ,,عرض وج ,,هة ن ,,ظره ,,ا دون أي ت ,,حيز أو إض ,,رار ب ,,اآلخ ,,ري ,,ن؛  (6ت ,,هيئة
ال,ظروف ال,قان,ون,ية واالج,تماع,ية ل,تعزي,ز وس,ائ,ل اإلع,الم الح,رة م,ع وض,ع آل,يات ل,لمحاس,بة ذات,ية ال,تنظيم ف,ي
ش,كل م,مارس,ات وم,بادئ ت,وج,يهية ل,ضمان ت,نفيذ امل,عاي,ير األخ,الق,ية ف,ي ج,ميع امل,ناب,ر اإلع,الم,ية؛  (7ت,هيئة
ف,ضاءات ل,لحوار ب,ني األدي,ان وال,ثقاف,ات ك,وس,يلة مل,واج,هة خ,طاب ال,كراه,ية؛ و  (8ال,ترك,يز ع,لى ال,تثقيف ب,ني
األدي ,,ان وال ,,ثقاف ,,ات وخ ,,اص ,,ة للش ,,باب وه ,,م املس ,,تخدم ,,ون ال ,,رئ ,,يسيون ل ,,وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم االج ,,تماع ,,ية ل ,,تطوي ,,ر
ال,تفكير ال,نقدي ل,دي,هم ،وال,ذي ي,ساع,د ف,ي م,كاف,حة خ,طاب ال,كراه,ية والجه,ل ت,جاه اآلخ,ري,ن ،ف,ضال ع,ن دع,م
الحوار والتنوع والعيش معا.
شOجعت ال,دول األع,ضاء ع,لى إش,راك ال,قادة ال,دي,نيني وال,فاع,لني وامل,ؤس,سات وأت,باع,هم ،ف,ضال ع,ن امل,جتمع
امل ,,دن ,,ي ،ف ,,ي م ,,كاف ,,حة خ ,,طاب ال ,,كراه ,,ية ع ,,بر دع ,,م وب ,,ناء ق ,,درات ,,هم ال ,,داخ ,,لية ع ,,لى االنخ ,,راط ب ,,صورة ب ,,ناءة
مل ,,عال ,,جة االس ,,تخدام الس ,,لبي ل ,,وس ,,ائ ,,ط اإلع ,,الم وإي ,,جاد ف ,,ضاءات ل ,,لحوار ب ,,ني األدي ,,ان وال ,,ثقاف ,,ات ،وه ,,و م ,,ا
ي,, ,عتبر خ,, ,طوة الزم,, ,ة مل,, ,كاف,, ,حة خ,, ,طاب ال,, ,كراه,, ,ية م,, ,ن خ,, ,الل ال,, ,تعليم ال,, ,دي,, ,ني واس,, ,تخدام وس,, ,ائ,, ,ل اإلع,, ,الم
االجتماعية والتعليمية في هذا الغرض.
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حOثت ج,,ميع ال,,دول األع,,ضاء ع,,لى اس,,تخدام ت,,عال,,يم اإلس,,الم وت,,قال,,يده الج,,دي,,رة ب,,ال,,ثناء ل,,تعزي,,ز ال,,تسام,,ح
واالع,تدال واح,ترام ال,رأي اآلخ,ر وت,نوع اآلراء ف,ضال ع,ن ح,قوق األق,ليات كج,زء م,ن م,ناه,جها ال,تعليمية م,ن
أجل تعزيز التفكير النقدي ومكافحة خطاب الكراهية ،لتعزيز املجتمعات التقدمية والتعددية السلمية.
دعOOت وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم إل ,,ى  (1االم ,,تثال مل ,,عاي ,,ير ال ,,صحاف ,,ة امل ,,سؤول ,,ة واألخ ,,الق ,,ية ال ,,تي ت ,,عتمد ع ,,لى ن ,,قل
األخ ,,بار ب ,,اس ,,تقالل ,,ية ودق ,,ة وب ,,ناءا ع ,,لى ال ,,حقائ ,,ق واالس ,,تجاب ,,ة مل ,,عاي ,,ير اإلن ,,صاف وامل ,,وض ,,وع ,,ية؛ و (2ت ,,فادي
ت,قدي,م أخ,بار ال أس,اس ل,ها م,ن ال,صحة م,ما ي,ؤدي إل,ى ال,قول,بة ال,نمطية وإل,ى التح,ري,ض ع,لى ال,كراه,ية ض,د
أف,,راد أو ج,,ماع,,ات أو م,,جتمعات م,,عينة؛ و (3ت,,شجيع اح,,ترام ال,,تنوع وال,,خصوص,,يات االج,,تماع,,ية وال,,ثقاف,,ية
والدينية لبناء وتقوية مجتمعات شمولية وسلمية وتعددية.
دعت جميع املؤسسات اإلعالمية إلى اتخاذ التدابير التالية:
•

•

•

•

•

•

ي,,جب ع,,لى ج,,ميع امل,,ؤس,,سات اإلع,,الم,,ية والس,,لطات امل,,عنية االس,,تثمار ف,,ي ت,,وف,,ير امل,,وارد ال,,الزم,,ة ل,,زي,,ادة
ال ,,وع ,,ي ح ,,ول ت ,,أث ,,ير خ ,,طاب ال ,,كراه ,,ية ف ,,ي م ,,جتمعات ,,هم .وع ,,لى ال ,,رغ ,,م م ,,ما ه ,,و م ,,وج ,,ود م ,,ن م ,,مارس ,,ات
ص ,,حفية ج ,,يدة ،ي ,,نبغي ال ,,عمل ل ,,توس ,,يع ن ,,طاق ال ,,تدري ,,ب وت ,,سخير م ,,وارد إض ,,اف ,,ية ل ,,لعام ,,لني ف ,,ي وس ,,ال
اإلع,,الم وال,,هيئات اإلع,,الم,,ية ل,,تعزي,,ز األخ,,الق,,يات وآل,,يات ال,,تنظيم ال,,ذات,,ي ،وب,,ناء ال,,قدرات ب,,شأن ك,,يفية
التحري عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية وتحليلها واإلبالغ عنها؛
ال ي ,,قتصر واج ,,ب وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم ع ,,لى ت ,,ثقيف اآلخ ,,ري ,,ن فحس ,,ب ،ب ,,ل إن م ,,ن واج ,,بها ك ,,ذل ,,ك ال ,,تثقيف
ال ,,ذات ,,ي ب ,,شأن ال ,,ثقاف ,,ات وال ,,تقال ,,يد وامل ,,عتقدات امل ,,ختلفة ل ,,لقضاء ع ,,لى ال ,,قوال ,,ب ال ,,نمطية داخ ,,ل وس ,,ائ ,,ل
اإلعالم ،والتي تعزز اتجاهات كراهية األجانب؛
ت ,,عزي ,,ز ال ,,تعليم ب ,,شأن أخ ,,الق ,,يات وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم ،م ,,ع ال ,,ترك ,,يز ب ,,شكل خ ,,اص ع ,,لى ح ,,قوق وواج ,,بات
ال,,صحفيني ودوره,,م ف,,ي ب,,ناء امل,,جتمعات الس,,لمية وت,,عزي,,زه,,ا .وي,,جب زي,,ادة ال,,وع,,ي ب,,ال,,حقوق ال,,سياس,,ية
واالج,تماع,ية وال,ثقاف,ية ل,ألف,راد والج,ماع,ات ،ب,ما ف,ي ذل,ك ح,ري,ة ال,تعبير ،وامل,سؤول,يات واآلث,ار االج,تماع,ية
املترتبة على ذلك.
ي ,,نبغي ع ,,لى ج ,,ميع أص ,,حاب ال ,,شأن امل ,,عنيني ف ,,ي وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم ال ,,نظر ف ,,ي م ,,كاف ,,حة نش ,,ر رس ,,ائ ,,ل
ال,,كراه,,ية وت,,داع,,يات,,ها ،س,,واءا م,,ن خ,,الل ش,,بكة اإلن,,ترن,,ت أو م,,ن خ,,ارج,,ها كج,,زء م,,ن واج,,بهم .وي,,جب أن
يتنبهوا ملخاطر خطاب الكراهية ومخاطر استغالله؛
ي,نبغي أن ي,لعب ال,صحفيون دورا ح,اس,ما وب,ناءا ف,ي ت,كوي,ن ال,رأي ال,عام ال,سياس,ي وامل,جتمعي ب,شأن
خ ,,طاب ال ,,كراه ,,ية وآث ,,اره الس ,,لبية ع ,,لى امل ,,جتمع .وي ,,جب ت ,,زوي ,,د ال ,,صحفيني ب ,,امل ,,عرف ,,ة وامل ,,هارات ال ,,الزم ,,ة
لتحديد خطاب الكراهية ومواجهة رسائل خطاب الكراهية؛
ي,,نبغي ل,,لمؤس,,سات اإلع,,الم,,ية أن ت,,شجع ال,,تغطية اإلع,,الم,,ية ال,,تي ت,,قوم ع,,لى ف,,هم ال,,نزاع وظ,,روف,,ه ف,,هما
ج,,يدا وع,,لى ال,,وع,,ي ب,,ال,,ثقاف,,ات امل,,تعددة ح,,تى ت,,ساع,,د ف,,ي ك,,شف زي,,ف ال,,صراع امل,,زع,,وم ب,,ني "ن,,حن" و
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"اآلخ,ر" .ك,ما ي,نبغي أن ت,رك,ز ح,مالت ال,توع,ية م,تعددة ال,ثقاف,ات ع,لى امل,عارف امل,تعلقة ب,تنوع ال,ثقاف,ات
والتقاليد واحترام هذا االختالف؛
• ت,شجيع ال,ضحاي,ا وال,شهود ع,لى اإلب,الغ ع,ن ج,رائ,م ال,كراه,ية ل,لمساع,دة ع,لى إن,هاء اإلف,الت م,ن ال,عقاب
ع,,لى ه,,ذه الج,,رائ,,م .وي,,مكن ال,,تصدي ل,,إلف,,الت م,,ن ال,,عقاب ع,,لى ه,,ذه الج,,رائ,,م م,,ن خ,,الل إن,,شاء وح,,دات
ل,لرص,د وال,تقييم ف,ي غ,رف األخ,بار .وس,تُك َّلف ه,ذه ال,وح,دات ب,عد ذل,ك ب,رص,د ات,جاه,ات خ,طاب ال,كراه,ية،
وتجميع التقارير ولفت انتباه املؤسسات الرئيسية واملجتمع املدني إليها؛
• إن ,,شاء آل ,,يات ل ,,إلن ,,ذار امل ,,بكر ف ,,ي وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم م ,,ن خ ,,الل اس ,,تخدام ت ,,قنيات امل ,,علوم ,,ات واالت ,,صاالت
الح ,,دي ,,ثة ل ,,إلح ,,اط ,,ة ع ,,لما ً ب ,,أي زي ,,ادة ف ,,ي خ ,,طاب ال ,,كراه ,,ية ،وي ,,مكن أن تُس ,,تخ َدم ه ,,ذه اآلل ,,يات ب ,,عد ذل ,,ك
الحتواء العنف أو منعه.
دعOت ال,دول إل,ى االل,تزام ال,سياس,ي ع,لى أع,لى املس,توي,ات م,ن أج,ل ت,عزي,ز ال,جهود ال,دول,ية ال,رام,ية إل,ى ب,ناء
إط,,ار مش,,ترك وب,,لورة ت,,فاه,,م م,,تبادل ل,,لتمييز ب,,ني ح,,ري,,ة ال,,تعبير وخ,,طاب ال,,كراه,,ية ،ب,,ما ي,,تماش,,ى م,,ع ق,,ان,,ون
حقوق اإلنسان الدولي.
دعOOت كOOذلOOك ال ,,دول إل ,,ى ص ,,ياغ ,,ة اس ,,ترات ,,يجية إع ,,الم ,,ية ش ,,ام ,,لة ب ,,تعاون وش ,,راك ,,ة م ,,ع امل ,,راك ,,ز وامل ,,ؤس ,,سات
اإلع ,,الم ,,ية امل ,,عنية مل ,,تاب ,,عة خ ,,طاب ال ,,كراه ,,ية وم ,,كاف ,,حته ،ب ,,ما ف ,,ي ذل ,,ك وض ,,ع م ,,دون ,,ة ل ,,قواع ,,د الس ,,لوك مل ,,راق ,,بة
م ,,حتوى ال ,,كراه ,,ية وال ,,تصدي ل ,,ه ،وت ,,طوي ,,ر ت ,,دري ,,بات ل ,,فائ ,,دة امل ,,هنيني ت ,,رك ,,ز ع ,,لى ت ,,قوي ,,ة اس ,,تشعار األه ,,مية
ال,, ,ثقاف,, ,ية ف,, ,ي إع,, ,داد ال,, ,تقاري,, ,ر اإلخ,, ,باري,, ,ة غ,, ,ير امل,, ,تحيزة ع,, ,ن األح,, ,داث؛ وامل,, ,ساع,, ,دة ع,, ,لى تح,, ,دي,, ,ث ال,, ,بنية
األس ,,اس ,,ية ل ,,وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم لتح ,,دي ,,د م ,,حتوي ,,ات ,,ها م ,,ن ال ,,كراه ,,ية وب ,,لورة خ ,,طاب م ,,ضاد وف ,,عال مل ,,كاف ,,حة
التحريض على الكراهية والتمييز.
حOOثت امل ,,جتمع ال ,,دول ,,ي إل ,,ى ت ,,كثيف ج ,,هوده ل ,,لمساع ,,دة ع ,,لى الخ ,,روج م ,,ن امل ,,أزق املس ,,دود ف ,,ي امل ,,ناق ,,شات
ال ,,جاري ,,ة ح ,,ول ال ,,طرق ال ,,ناج ,,عة ل ,,لتصدي لخ ,,طاب ال ,,كراه ,,ية ف ,,ي األم ,,م املتح ,,دة ،وض ,,من م ,,سار اس ,,طنبول،
واإلس ,,هام ب ,,شكل إي ,,جاب ,,ي ف ,,ي ال ,,تنفيذ ال ,,فعال ل ,,قرار مج ,,لس ح ,,قوق اإلن ,,سان  16/18وخ ,,طة ع ,,مل ال ,,رب ,,اط
ع ,,لى ج ,,ميع املس ,,توي ,,ات امل ,,كرس ,,ة "مل ,,كاف ,,حة ال ,,تعصب وال ,,قول ,,بة الس ,,لبية وال ,,وص ,,م وال ,,تمييز والتح ,,ري ,,ض ع ,,لى
ال,,عنف وال,,عنف ض,,د األش,,خاص ع,,لى أس,,اس ال,,دي,,ن أو امل,,عتقد" .ك,,ما ي,,مكن ل,,لدول أن ت,,نظر ف,,ي إم,,كان,,ية
إن,,شاء ف,,ري,,ق ع,,مل م,,فتوح ال,,عضوي,,ة داخ,,ل مج,,لس ح,,قوق اإلن,,سان مل,,ناق,,شة ال,,تنفيذ ال,,فعال ل,,لقرار 16/18
وإن,شاء م,رص,د ف,ي إط,ار م,فوض,ية األم,م املتح,دة ل,حقوق اإلن,سان ي,عمل ك,آل,ية ل,إلن,ذار امل,بكر ل,رص,د اإلب,الغ
عن حاالت خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية ،بما في ذلك في وسائل اإلعالم.
أهOOابOOت ب ,,ال ,,دول لخ ,,لق وت ,,عزي ,,ز اآلل ,,يات ال ,,وط ,,نية مل ,,حارب ,,ة خ ,,طاب ال ,,كراه ,,ية ب ,,تنسيق م ,,ع وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم
وامل ,,ؤس ,,سات ال ,,دي ,,نية وامل ,,جتمع امل ,,دن ,,ي ،وت ,,قدي ,,م ت ,,قاري ,,ر ع ,,ن ج ,,هوده ,,ا إل ,,ى ه ,,يئات م ,,عاه ,,دات األم ,,م املتح ,,دة
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امل,عنية ب,حقوق اإلن,سان م,ن خ,الل ال,تقاري,ر ال,دوري,ة وك,ذل,ك أث,ناء االس,تعراض ال,دوري ال,شام,ل ال,ذي يج,ري,ه
مجلس حقوق اإلنسان.
أشOادت ب,ال,دور الج,دي,ر ب,ال,ثناء ال,ذي ت,قوم ب,ه امل,ملكة امل,غرب,ية ف,ي ت,نظيم وت,عزي,ز األنش,طة ال,تي ت,سهم ف,ي
تحس,ني ف,هم ال,حق ف,ي ح,ري,ة ال,تعبير ون,طاق,ه وق,يوده ،م,ثل خ,طاب ال,كراه,ية ،واألدوات امل,تاح,ة مل,كاف,حته وف,قا
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

*********************
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