
الهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي
الندوة الدولية الرابعة 

إعالن الرباط حول دور اإلعالم في مكافحة خطاب الكراهية
الرباط، 23-24 أكتوبر 2017

عـقدت الـهيئة الـدائـمة املسـتقلة لـحقوق اإلنـسان ملـنظمة الـتعاون اإلسـالمـي يـومـي 23 و24 أكـتوبـر 2017، 
بشــراكــة مــع وزارة الــدولــة املــكلفة بــحقوق اإلنــسان بــاملــملكة املــغربــية وبــالــتعاون مــع مــكتب املــفوض الــسامــي 
لـــحقوق اإلنـــسان لـــألمـــم املتحـــدة، نـــدوتـــها الـــدولـــية الـــرابـــعة حـــول مـــوضـــوع " دور اإلعــالم فــي مــكافــحة 
خــطاب الــكراهــية “. وقــــد ضــــمت هــــذه الــــفعالــــية، فــــضال عــــن أعــــضاء الــــهيئة، خــــبراء مــــن مــــنظمات دولــــية 
حـكومـية ومـتعددة األطـراف، مـثل األمـم املتحـدة والـيونـيسكو ومـكتب املـفوض الـسامـي لـحقوق اإلنـسان لـألمـم 
املتحــدة، بــاإلضــافــة إلــى مــمثلني عــن دول أعــضاء فــي مــنظمة الــتعاون اإلســالمــي ودول أخــرى ذات صــفة 

مراقب في املنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق اإلنسان.

وبــعد مــناقــشة مســتفيضة وشــامــلة بــني املــشاركــني فــي الــندوة حــول املــوضــوع، خــلصت الــهيئة إلــى الــنتائــج 
البارزة التالية:

أكـدت بـأن اإلسـالم يـكفل حـريـة الـتعبير ويـقر الـتفكير الـنقدي. بـيد أنـه يـفرق بـني الـنقد والـنقاش الـبناء وبـني 
االزدراء املطلق واإلساءة والقولبة النمطية، والتي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والتمييز.  

أقـرت بـأن حـريـة الـتعبير حـق مـن حـقوق اإلنـسان األسـاسـية وتـعتبر عـنصرا حـيويـا لـبناء مـجتمعات مسـتقرة 
وآمــنة وتــقدمــية وديــمقراطــية. إال أن خــطاب الــكراهــية يــرتــكز عــلى عــكس ذلــك، إذ يسئ لــألفــراد واملــجتمعات 
ويــــنتقص مــــن آدمــــيتهم بــــاالســــتناد إلــــى الــــقولــــبة الــــنمطية واملــــفاهــــيم الــــخاطــــئة املــــتعلقة فــــي أغــــلب األحــــيان 

باألصل العرقي واالثني والدين.

اســتذكــرت أن املـــادتـــني 19 و20 مـــن العهـــد الـــدولـــي الـــخاص بـــالـــحقوق املـــدنـــية والـــسياســـية يـــنص بـــشكل 
واضــح عــلى أهــمية ونــطاق وحــدود الــحق فــي حــريــة الــتعبير، بــما فــي ذلــك مــا يــجب حــظره بــالــقانــون. ويــؤكــد 
هـذا عـلى املـبدأ املـنصوص عـليه فـي املـادة 29 مـن اإلعـالن الـعاملـي لـحقوق اإلنـسان والـتي تـنص عـلى أن 
مــمارســة جــميع الــحقوق والحــريــات تــخضع لــقيود يــقررهــا الــقانــون وتــشمل األغــراض مــثل ضــمان االعــتراف 
الـــواجـــب بـــحقوق وحـــريـــات اآلخـــريـــن واحـــترامـــها. كـــما تـــنص االتـــفاقـــية الـــدولـــية لـــلقضاء عـــلى جـــميع أشـــكال 
الـــتمييز الـــعنصري فـــي مـــادتـــها الـــرابـــعة والـــتوصـــية الـــعامـــة (xv) املـــتعلقة بهـــذه املـــادة الـــرابـــعة عـــلى أهـــمية 

مكافحة وتحريم خطاب الكراهية. 



اســتذكــرت كــذلــك املـــساهـــمات الـــهامـــة الـــتي قـــدمـــها قـــرار مجـــلس حـــقوق اإلنـــسان الـــتابـــع لـــألمـــم املتحـــدة 
16/18 وخــطة عــمل الــربــاط فــي تــعزيــز قــيم حــريــة الــتعبير والخــطوات الــالزمــة لــتقييم ومــكافــحة التحــريــض 

على الكراهية والتمييز والعنف الناجم عن التنميط السلبي وكراهية األجانب والوصم وخطاب الكراهية.

أبـرزت أن خــطاب الــكراهــية بــدوافــع الــعنصريــة وكــراهــية األجــانــب والــتعصب، مــع مــا يــرافــق ذلــك مــن إفــالت 
مــــرتــــكبيها مــــن الــــعقاب، يخــــلق مــــناخــــا مــــشوبــــا بــــالــــخوف واإلقــــصاء االجــــتماعــــي لــــألشــــخاص والجــــماعــــات 
املســتهدفــة، وهــو مــا يــعتبر أمــرا بــغيضا بــالنســبة ملــثل الــتعدديــة والــديــمقراطــية. ومــن ثــم، فــإن األمــر يســتلزم 
اســتخدامــا مــسؤوال لحــريــة الــتعبير مــن أجــل ضــمان حــمايــة حــقوق اآلخــريــن، كــما هــو مــنصوص عــليه فــي 

املادتني 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 

أعــربــت عــن القلق الــبالــغ لـــكون خـــطاب الـــكراهـــية قـــد أصـــبح وبـــاءا وخـــطرا حـــقيقيا عـــلى أســـس الـــنظام 
الــديــمقراطــي وعــلى قــيم الــتعدديــة الــثقافــية داخــل املــجتمعات املــعاصــرة. كــما أن تــنامــي الــحوادث املــرتــبطة 
بـــظاهـــرة اإلســـالمـــوفـــوبـــيا فـــي مـــختلف أرجـــاء الـــعالـــم يـــعتبر مظهـــرا واضـــحا مـــن مـــظاهـــر التحـــريـــض عـــلى 
الــكراهــية والــتمييز، حــيث يتحــمل الــالجــئون واملــهاجــرون، عــلى وجــه الــخصوص، أســوأ مــظاهــر التحــريــض 

على الكراهية والقولبة.

أقـرت بـأن الـتطور السـريـع الـذي تشهـده وسـائـل اإلعـالم الجـماهـيريـة وتـكنولـوجـيا االتـصال قـد وسـع وبـشكل 
هــائــل ســبل الــحصول عــلى جــميع أنــواع املــعلومــات، وهــو مــا أســفر عــن ســعي حــثيث مــن فــاعــلني حــكومــيني 
وغـــير حـــكومـــيني لـــضبط املـــضمون أو إخـــضاعـــه لشـــروط أو إعـــادة مـــعالـــجته. فـــالـــرأي الـــعام حـــول مجـــموعـــة 
مـتنوعـة مـن املـواضـيع الـهامـة عـبر الـعالـم يـتشكل وعـلى نـطاق واسـع وفـقا لـلطريـقة الـتي تـتناولـها بـها وسـائـل 
اإلعــالم فــي االنــترنــت وشــبكات الــتواصــل االجــتماعــي. كــما أن الــكلمات والــعبارات املســتخدمــة فــي وســائــل 
اإلعـالم تـنطوي عـلى عـواقـب، حـيث إن أوجـه الشـطط الـلغوي قـد تسـبب مـناخـا مـشوب بـاإلجـحاف والـتمييز 

والعنف.   

أقـرت بـقوة وسـائـط اإلعـالم، وخـاصـة شـبكات الـتواصـل االجـتماعـي الجـديـدة فـي سـرعـة نشـر وجـهات الـنظر 
وتــشكيل الــرأي، وبــاســتخدامــها مــن طــرف الجــماعــات املــتطرفــة إلثــارة الــكراهــية والــتعصب، ولــتجنيد أعــضاء 
جـدد فـي صـفوفـها. وعـليه، شـددت عـلى ضـرورة االسـتخدام الـفعال لـقوة وسـائـط اإلعـالم فـي تـعزيـز حـريـة 

التعبير ومكافحة خطاب الكراهية.

شـددت عـلى ضـرورة أن تـولـي وسـائـل اإلعـالم، فـي مـكافـحتها لخـطاب الـكراهـية، األولـويـة لـلدفـاع عـن حـقوق 
اإلنـــسان، ومـــنع خـــطاب الـــكراهـــية والـــتمييز والـــعنف، وبـــناء الـــثقة وتـــشجيع املـــصالـــحة. ويـــجب عـــلى وســـائـــل 
اإلعـــالم أن تـــعمل عـــلى الـــتصدي لخـــطاب الـــكراهـــية والـــتمييز فـــي جـــميع وســـائـــل اإلعـــالم اإللـــكترونـــية وغـــير 

اإللكترونية، بتشجيع املعايير األخالقية مع صون حرية التعبير.
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شـددت كـذلـك عـلى ضـرورة أن يـعمل أصـحاب املـصلحة فـي الـشأن اإلعـالمـي عـلى الـتقليل مـن املـحفزات 
الـتي تـشجع خـطاب الـكراهـية، وأن يـضطلعوا بـدور إيـجابـي فـي تـعزيـز االحـترام املـتبادل والـتفاهـم بـاتـخاذ 

مواقف حازمة ضد جميع حاالت خطاب الكراهية. 

جـددت الـتأكـيد عـلى املـبادئ الـتي تـضمنتها خـطة عـمل الـربـاط، والسـيما مـا يـتعلق مـنها بـمسؤولـية وسـائـل 
اإلعـالم فـي ضـمان الـتنديـد بـأعـمال التحـريـض عـلى الـكراهـية والـتصدي لـها بـاتـخاذ الـتدابـير املـناسـبة طـبقا 
لـلقانـون الـدولـي لـحقوق اإلنـسان. وأكـدت أيـضا عـلى مـبادئ إعـالن فـاس حـول دور الـزعـماء الـديـنيني فـي 
مـــكافـــحة التحـــريـــض، بـــما فـــي ذلـــك عـــن طـــريـــق اســـتخدام وســـائـــط اإلعـــالم. وعـــالوة عـــلى ذلـــك، يـــنبغي عـــلى 
الــدول أن تــرســي ســياســة عــمومــية وإطــارا تــنظيميا يــشجع عــلى تــعدديــة وســائــل اإلعــالم وتــنوعــها، بــما فــيها 

وسائل اإلعالم الجديدة التي تشجع وصول الجميع واستخدامهم لوسائل التواصل دون تمييز. 

حـثت جــميع الــدول عــلى: 1) تــوفــير املــوارد البشــريــة واملــاديــة الــالزمــة للحــد مــن الــفجوة الــرقــمية بــني الــبلدان 
الــنامــية والــبلدان املــتقدمــة؛ 2) تــشجيع وســائــل اإلعــالم عــلى وضــع مــدونــات لــقواعــد الســلوك بــغية الــتصدي 
بــفعالــية لخــطاب الــكراهــية؛ 3) وضــع اســتراتــيجيات شــامــلة لــجعل حــريــة الــتعبير والــحق فــي الــحصول عــلى 
املــــعلومــــة ســــالحــــني أســــاســــيني فــــي مــــواجــــهة مــــنتهكي حــــقوق اإلنــــسان األســــاســــية أو الــــذيــــن يــــسعون إلــــى 
انــتهاكــها مــن خــالل اســتغاللــهم لــتلك الحــريــات ذاتــها؛ 4) اتــخاذ خــطوات صــارمــة لــتفادي إســاءة اســتخدام 
الـــديـــن فـــي وســـائـــل إعـــالمـــها للتحـــريـــض عـــلى الـــكراهـــية والـــتمييز والـــعنف، واتـــباع نـــهج اســـتباقـــي يـــتوخـــى 
تحسـني / إلـغاء الـقوانـني املـتعلقة بـحقوق األقـليات الـديـنية وغـيرهـا مـن األقـليات وفـقاً اللـتزامـاتـها الـدولـية فـي 
مــجال حــقوق اإلنــسان؛ 5) الــتصدي لخــطاب الــكراهــية بــواســطة اســتخدام رســائــل إيــجابــية عــن الــشمولــية 
وعـبر طـريـق الـتعدديـة اإلعـالمـية مـن خـالل الـسماح لـألقـليات الـعرقـية والـديـنية واإلثـنية بحـريـة الـوصـول إلـى 
وســـائـــل اإلعـــالم وتـــقنيات املـــعلومـــات لـــعرض وجـــهة نـــظرهـــا دون أي تـــحيز أو إضـــرار بـــاآلخـــريـــن؛ 6) تـــهيئة 
الـظروف الـقانـونـية واالجـتماعـية لـتعزيـز وسـائـل اإلعـالم الحـرة مـع وضـع آلـيات لـلمحاسـبة ذاتـية الـتنظيم فـي 
شـكل مـمارسـات ومـبادئ تـوجـيهية لـضمان تـنفيذ املـعايـير األخـالقـية فـي جـميع املـنابـر اإلعـالمـية؛ 7) تـهيئة 
فـضاءات لـلحوار بـني األديـان والـثقافـات كـوسـيلة ملـواجـهة خـطاب الـكراهـية؛ و 8) الـتركـيز عـلى الـتثقيف بـني 
األديـــان والـــثقافـــات وخـــاصـــة للشـــباب وهـــم املســـتخدمـــون الـــرئـــيسيون لـــوســـائـــل اإلعـــالم االجـــتماعـــية لـــتطويـــر 
الـتفكير الـنقدي لـديـهم، والـذي يـساعـد فـي مـكافـحة خـطاب الـكراهـية والجهـل تـجاه اآلخـريـن، فـضال عـن دعـم 

الحوار والتنوع والعيش معا.

شـجعت الـدول األعـضاء عـلى إشـراك الـقادة الـديـنيني والـفاعـلني واملـؤسـسات وأتـباعـهم، فـضال عـن املـجتمع 
املـــدنـــي، فـــي مـــكافـــحة خـــطاب الـــكراهـــية عـــبر دعـــم وبـــناء قـــدراتـــهم الـــداخـــلية عـــلى االنخـــراط بـــصورة بـــناءة 
ملـــعالـــجة االســـتخدام الســـلبي لـــوســـائـــط اإلعـــالم وإيـــجاد فـــضاءات لـــلحوار بـــني األديـــان والـــثقافـــات، وهـــو مـــا 
يـــــعتبر خـــــطوة الزمـــــة ملـــــكافـــــحة خـــــطاب الـــــكراهـــــية مـــــن خـــــالل الـــــتعليم الـــــديـــــني واســـــتخدام وســـــائـــــل اإلعـــــالم 

االجتماعية والتعليمية في هذا الغرض.
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حـثت جــميع الــدول األعــضاء عــلى اســتخدام تــعالــيم اإلســالم وتــقالــيده الجــديــرة بــالــثناء لــتعزيــز الــتسامــح 
واالعـتدال واحـترام الـرأي اآلخـر وتـنوع اآلراء فـضال عـن حـقوق األقـليات كجـزء مـن مـناهـجها الـتعليمية مـن 

أجل تعزيز التفكير النقدي ومكافحة خطاب الكراهية، لتعزيز املجتمعات التقدمية والتعددية السلمية.

دعــت وســــائــــل اإلعــــالم إلــــى 1) االمــــتثال ملــــعايــــير الــــصحافــــة املــــسؤولــــة واألخــــالقــــية الــــتي تــــعتمد عــــلى نــــقل 
األخـــبار بـــاســـتقاللـــية ودقـــة وبـــناءا عـــلى الـــحقائـــق واالســـتجابـــة ملـــعايـــير اإلنـــصاف واملـــوضـــوعـــية؛ و2) تـــفادي 
تـقديـم أخـبار ال أسـاس لـها مـن الـصحة مـما يـؤدي إلـى الـقولـبة الـنمطية وإلـى التحـريـض عـلى الـكراهـية ضـد 
أفــراد أو جــماعــات أو مــجتمعات مــعينة؛ و3) تــشجيع احــترام الــتنوع والــخصوصــيات االجــتماعــية والــثقافــية 

والدينية لبناء وتقوية مجتمعات شمولية وسلمية وتعددية.  

دعت جميع املؤسسات اإلعالمية إلى اتخاذ التدابير التالية:

يــجب عــلى جــميع املــؤســسات اإلعــالمــية والســلطات املــعنية االســتثمار فــي تــوفــير املــوارد الــالزمــة لــزيــادة •
الـــوعـــي حـــول تـــأثـــير خـــطاب الـــكراهـــية فـــي مـــجتمعاتـــهم. وعـــلى الـــرغـــم مـــما هـــو مـــوجـــود مـــن مـــمارســـات 
صـــحفية جـــيدة، يـــنبغي الـــعمل لـــتوســـيع نـــطاق الـــتدريـــب وتـــسخير مـــوارد إضـــافـــية لـــلعامـــلني فـــي وســـال 
اإلعــالم والــهيئات اإلعــالمــية لــتعزيــز األخــالقــيات وآلــيات الــتنظيم الــذاتــي، وبــناء الــقدرات بــشأن كــيفية 

التحري عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية وتحليلها واإلبالغ عنها؛
ال يــــقتصر واجــــب وســــائــــل اإلعــــالم عــــلى تــــثقيف اآلخــــريــــن فحســــب، بــــل إن مــــن واجــــبها كــــذلــــك الــــتثقيف •

الـــذاتـــي بـــشأن الـــثقافـــات والـــتقالـــيد واملـــعتقدات املـــختلفة لـــلقضاء عـــلى الـــقوالـــب الـــنمطية داخـــل وســـائـــل 
اإلعالم، والتي تعزز اتجاهات كراهية األجانب؛

تــــعزيــــز الــــتعليم بــــشأن أخــــالقــــيات وســــائــــل اإلعــــالم، مــــع الــــتركــــيز بــــشكل خــــاص عــــلى حــــقوق وواجــــبات •
الــصحفيني ودورهــم فــي بــناء املــجتمعات الســلمية وتــعزيــزهــا. ويــجب زيــادة الــوعــي بــالــحقوق الــسياســية 
واالجـتماعـية والـثقافـية لـألفـراد والجـماعـات، بـما فـي ذلـك حـريـة الـتعبير، واملـسؤولـيات واآلثـار االجـتماعـية 

املترتبة على ذلك.
يــــنبغي عــــلى جــــميع أصــــحاب الــــشأن املــــعنيني فــــي وســــائــــل اإلعــــالم الــــنظر فــــي مــــكافــــحة نشــــر رســــائــــل •

الــكراهــية وتــداعــياتــها، ســواءا مــن خــالل شــبكة اإلنــترنــت أو مــن خــارجــها كجــزء مــن واجــبهم. ويــجب أن 
يتنبهوا ملخاطر خطاب الكراهية ومخاطر استغالله؛

يـنبغي أن يـلعب الـصحفيون دورا حـاسـما وبـناءا فـي تـكويـن الـرأي الـعام الـسياسـي واملـجتمعي بـشأن •
خـــطاب الـــكراهـــية وآثـــاره الســـلبية عـــلى املـــجتمع. ويـــجب تـــزويـــد الـــصحفيني بـــاملـــعرفـــة واملـــهارات الـــالزمـــة 

لتحديد خطاب الكراهية ومواجهة رسائل خطاب الكراهية؛
يــنبغي لــلمؤســسات اإلعــالمــية أن تــشجع الــتغطية اإلعــالمــية الــتي تــقوم عــلى فــهم الــنزاع وظــروفــه فــهما •

جــيدا وعــلى الــوعــي بــالــثقافــات املــتعددة حــتى تــساعــد فــي كــشف زيــف الــصراع املــزعــوم بــني "نــحن" و 
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"اآلخـر". كـما يـنبغي أن تـركـز حـمالت الـتوعـية مـتعددة الـثقافـات عـلى املـعارف املـتعلقة بـتنوع الـثقافـات 
والتقاليد واحترام هذا االختالف؛

تـشجيع الـضحايـا والـشهود عـلى اإلبـالغ عـن جـرائـم الـكراهـية لـلمساعـدة عـلى إنـهاء اإلفـالت مـن الـعقاب •
عــلى هــذه الجــرائــم. ويــمكن الــتصدي لــإلفــالت مــن الــعقاب عــلى هــذه الجــرائــم مــن خــالل إنــشاء وحــدات 
لـلرصـد والـتقييم فـي غـرف األخـبار. وسـتُكلَّف هـذه الـوحـدات بـعد ذلـك بـرصـد اتـجاهـات خـطاب الـكراهـية، 

وتجميع التقارير ولفت انتباه املؤسسات الرئيسية واملجتمع املدني إليها؛
إنـــشاء آلـــيات لـــإلنـــذار املـــبكر فـــي وســـائـــل اإلعـــالم مـــن خـــالل اســـتخدام تـــقنيات املـــعلومـــات واالتـــصاالت •

الحـــديـــثة لـــإلحـــاطـــة عـــلماً بـــأي زيـــادة فـــي خـــطاب الـــكراهـــية، ويـــمكن أن تُســـتخَدم هـــذه اآللـــيات بـــعد ذلـــك 
الحتواء العنف أو منعه.

دعـت الـدول إلـى االلـتزام الـسياسـي عـلى أعـلى املسـتويـات مـن أجـل تـعزيـز الـجهود الـدولـية الـرامـية إلـى بـناء 
إطــار مشــترك وبــلورة تــفاهــم مــتبادل لــلتمييز بــني حــريــة الــتعبير وخــطاب الــكراهــية، بــما يــتماشــى مــع قــانــون 

حقوق اإلنسان الدولي.

دعــت كــذلــك الـــدول إلـــى صـــياغـــة اســـتراتـــيجية إعـــالمـــية شـــامـــلة بـــتعاون وشـــراكـــة مـــع املـــراكـــز واملـــؤســـسات 
اإلعـــالمـــية املـــعنية ملـــتابـــعة خـــطاب الـــكراهـــية ومـــكافـــحته، بـــما فـــي ذلـــك وضـــع مـــدونـــة لـــقواعـــد الســـلوك ملـــراقـــبة 
مـــحتوى الـــكراهـــية والـــتصدي لـــه، وتـــطويـــر تـــدريـــبات لـــفائـــدة املـــهنيني تـــركـــز عـــلى تـــقويـــة اســـتشعار األهـــمية 
الـــــثقافـــــية فـــــي إعـــــداد الـــــتقاريـــــر اإلخـــــباريـــــة غـــــير املـــــتحيزة عـــــن األحـــــداث؛ واملـــــساعـــــدة عـــــلى تحـــــديـــــث الـــــبنية 
األســــاســــية لــــوســــائــــل اإلعــــالم لتحــــديــــد مــــحتويــــاتــــها مــــن الــــكراهــــية وبــــلورة خــــطاب مــــضاد وفــــعال ملــــكافــــحة 

التحريض على الكراهية والتمييز.

حــثت املـــجتمع الـــدولـــي إلـــى تـــكثيف جـــهوده لـــلمساعـــدة عـــلى الخـــروج مـــن املـــأزق املســـدود فـــي املـــناقـــشات 
الـــجاريـــة حـــول الـــطرق الـــناجـــعة لـــلتصدي لخـــطاب الـــكراهـــية فـــي األمـــم املتحـــدة، وضـــمن مـــسار اســـطنبول، 
واإلســـهام بـــشكل إيـــجابـــي فـــي الـــتنفيذ الـــفعال لـــقرار مجـــلس حـــقوق اإلنـــسان 16/18 وخـــطة عـــمل الـــربـــاط 
عـــلى جـــميع املســـتويـــات املـــكرســـة "ملـــكافـــحة الـــتعصب والـــقولـــبة الســـلبية والـــوصـــم والـــتمييز والتحـــريـــض عـــلى 
الــعنف والــعنف ضــد األشــخاص عــلى أســاس الــديــن أو املــعتقد". كــما يــمكن لــلدول أن تــنظر فــي إمــكانــية 
إنــشاء فــريــق عــمل مــفتوح الــعضويــة داخــل مجــلس حــقوق اإلنــسان ملــناقــشة الــتنفيذ الــفعال لــلقرار 16/18 
وإنـشاء مـرصـد فـي إطـار مـفوضـية األمـم املتحـدة لـحقوق اإلنـسان يـعمل كـآلـية لـإلنـذار املـبكر لـرصـد اإلبـالغ 

عن حاالت خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، بما في ذلك في وسائل اإلعالم.

أهــابــت بــــالــــدول لخــــلق وتــــعزيــــز اآللــــيات الــــوطــــنية ملــــحاربــــة خــــطاب الــــكراهــــية بــــتنسيق مــــع وســــائــــل اإلعــــالم 
واملـــؤســـسات الـــديـــنية واملـــجتمع املـــدنـــي، وتـــقديـــم تـــقاريـــر عـــن جـــهودهـــا إلـــى هـــيئات مـــعاهـــدات األمـــم املتحـــدة 
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املـعنية بـحقوق اإلنـسان مـن خـالل الـتقاريـر الـدوريـة وكـذلـك أثـناء االسـتعراض الـدوري الـشامـل الـذي يجـريـه 
مجلس حقوق اإلنسان.

أشـادت بـالـدور الجـديـر بـالـثناء الـذي تـقوم بـه املـملكة املـغربـية فـي تـنظيم وتـعزيـز األنشـطة الـتي تـسهم فـي 
تحسـني فـهم الـحق فـي حـريـة الـتعبير ونـطاقـه وقـيوده، مـثل خـطاب الـكراهـية، واألدوات املـتاحـة ملـكافـحته وفـقا 

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

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