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دليل مكافحة خطاب الكراهية في الفضاء ال ّرقميّ

المقدّمة
يصــدر هــذا الدّليــل عــن حملــة  -المركــز العر ـبـي لتطو يــر اإلعــام االجتماعــي ،للتّعر يــف بخطــاب الكراهيــة،
وســبل محاربتــه وال ّتصــدي لــه؛ كونــه أحـ َد أنــواع الخطابــات الضــارة واســعة االنتشــار ـفـي الفضــاء ال ّرقمــي
ً
تعريفــا
أهميــة هــذا الدليــل إ ـلـى كونــه دليـ ًـا مقتض ًبــا مرجع ًّيــا ،يو ّفــر
ـفـي الســياق الفلســطيني .وتعــود ّ
مباش ـ ًرا لخطــاب الكراهيــة ،ويعــرض اإلطــار القانو ـنـي والحقو ـقـي ،الــذي يمنــح الحـ ّـق ـفـي مواجهتــه ،كمــا
يطــرح أمثلــة عين ّيــة وخطــوات عمل ّيــة للتّعامــل مــع خطــاب الكراهيــة رقم ًّيــا ،ـفـي ظــل االنتشــار الواســع
لــه ،وتع ـ ّرض نســبة كبيــرة ج ـدًّا مــن مســتخدمي/ات منصــات التواصــل االجتماعــي ألشــكال مختلفــة
مــن الخطابــات الضــارة والمثيــرة للكراهيــة.

ال ّتعريف
ُيعــرف خطــاب الكراهيــة بأنــه أيُّ شــكل مــن أشــكال الخطــاب /التواصــل /المحتــوى الشــفوي أو
المكتــوب ،الــذي يع ّبــر عــن مشــاعر الكراهيــة أو يحـ ّ
ـض ع ـلـى الكراهيــة ع ـلـى نح ـ ٍو تمييــزيّ ،أي كراهيــة
عنصرية ضد أشــخاص أو جهات بســبب ســمات شــخصية متأصلة أو جوانب مع ّينة من هويتهم مثل
الجنــس ،أو األصــل العِ ر ـقـي ،أو اللّــون ،أو القوم ّيــة ،أو ال ّديــن ،أو ال ُهويــة ،أو األصــل ،أو الــرأي السياســي أو
غيــر ذلــك .ويولّــد خطــاب الكراهيــة بيئــة مه ّيــأة للعنــف واالنقســامات االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة.
يتجســد خطــاب الكراهيــة –عــاد ًة -ـفـي التعميمــات والتصـ ّورات النمطيــة ،واآلراء المتح ّيــزة ،والتمييز يــة،
ّ
ـكل عــام ،ونــزع اإلنســانية ،والتّالعــب السياســي بالمشــاعر ،والتم ّثــات المز يّفــة ـفـي اإلعــام .وأنواعــه
بشـ ٍ
ّ
ـفـي الســياق الفلســطيني أربعــة ،وهــي :خطــاب كراهيــة متعلــق بالحــدث ،ومتأرجــح (سياســي وجنــدري)،
1
ّ
ومنظــم مــن الســلطات.
ومركّــب ( ُهو يّا ـتـي)،
أن الفــرق بينهمــا واســع ،فح ّر يــة
يحــدث عــاد ًة خلــط بيــن خطــاب الكراهيــة وح ّر يــة ال ـ ّرأي والتعبيــر ،إال ّ
الــرأي يحظــر تقييدهــا بتاتًــا تحــت أيّ ظــرف ،بينمــا ال يجــوز تقييــد حر يــة التعبيــر مــا دامــت ال تنتهــك
حقــوق اآلخر يــن ،أو تســيء إليهــم أو لســمعتهم ،أو تنتهــك ال ّنظــام العــام .بــل ويشــترط ـفـي حالــة التقييــد
ـم ذلــك وفــق قوانيــن ّ
تنظــم هــذه القيــود للضــرورة فقــط ،و ـفـي اإلطــار
أليٍّ مــن الســببين المذكور يــن أن يتـ ّ
أن خطــاب الكراهيــة هــو أيُّ محتــوى أو تعبيــر
المشــروع ،وبقــدر متناســب مــع غايــة وجودهــا 2.ـفـي حيــن ّ
يخــرج عــن إطــار ح ّر يــة التعبيــر بســبب دعوتــه أو إثارتــه الكراهيــة والتّمييــز ضــد فئــات أو جهــات أو
أفــراد مع ّينيــن .وينطــوي عليــه مخاطــر سياســية واجتماعيــة كثيــرة ،ويهـدّد ســامة األفــراد والمجتمعــات
وحقوقهــا باألمــان والح ّر يــة.
منصــات التواصــل االجتماعــي بيــن الفلســطينيين/ات وأثــره ع ـلـى حقوقهــم الرقميــة ،نجمــة ع ـلـي ،أيلــول
 .1صفحــة ( ،)5شــبكة كارهــة :خطــاب الكراهيــة ـفـي ّ
 ،2021مركــز حملــة  -المركــز العر ـبـي لتطو يــر اإلعــام االجتماعــي .متــاح عبــر. https://bit.ly/3RpqF7H :
 .2المادة ( ،)19العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 16 ،كانون األول  ،1966األمم المتحدة .متاح عبر.https://bit.ly/3RCwgHV :

3

دليل مكافحة خطاب الكراهية في الفضاء ال ّرقميّ

ال ّتأطري القانوين
نصــت المــادة
كفلــت المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان حـ ّـق كل إنســان ـفـي عــدم التّمييــز والحمايــة ،فقــد ّ
نصــت المــادة ( )3مــن
( )2مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ع ـلـى الحـ ّـق ـفـي عــدم التّمييــز .وكذلــك ّ
ـكل مباشــر،
ذات اإلعــان ع ـلـى الحـ ّـق ـفـي الحر يــة واألمــان .فبالرغــم مــن عــدم تطـ ّرق اإلعــان العالمــي ،بشـ ٍ
أن خطــاب الكراهيــة يقوم
إ ـلـى خطــاب الكراهيــة ،الــذي لــم يكــن
ـائعا عنــد إقــرار هــذا اإلعــانّ ،إاّل ّ
مفهومــه شـ ً
ُ
أساســا ع ـلـى التمييــز ،ويتسـ ّبب بالعنــف وزعزعــة األمــان ،الــذي حظــره اإلعــان.
ً
تضمنــت مــواده حظــر ومحار بــة
أمــا ـفـي اتّفاقيــة القضــاء ع ـلـى كافــة أشــكال التّمييــز العنصــري ،فقــد
ّ
ّ
فنصــت المادتــان ( )4و( )7مــن هــذه
ـكل مباشــر؛ ّ
الخطــاب التمييــزي والعنصــري ،وخطــاب الكراهيــة بشـ ٍ
االتفاقيــة ع ـلـى حظــر ومحار بــة خطــاب الكراهيــة وكافــة أشــكال الخطــاب العنصــري .إذ جــاء ـفـي المــادة
( 4أ) مــا ي ـلـي“ :اعتبــار كل نشــر لألفــكار القائمــة ع ـلـى التف ـ ّوق العنصــري أو الكراهيــة العنصر يــة ،وكل
تحر يــض ع ـلـى التّمييــز العنصــري ،وكل عمــل مــن أعمــال العنــف أو تحر يــض ع ـلـى هــذه األعمــال يرتكــب
ضــد أي عــرق أو أ يــة جماعــة مــن لــون أو أصــل إثنــي آخــر ،وكذلــك كل مســاعدة للنشــاطات العنصر يــة،
بمــا ـفـي ذلــك تمويلهــا ،جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون”.
ع ـلـى نح ـ ٍو مشــابه ،نـ ّـص العهــد الدو ـلـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ع ـلـى الحــق ـفـي عــدم
التمييــز وحمايــة األمــن الشــخصي ،إذ أ كــدت المــادة ( )2ع ـلـى الحــق ـفـي عــدم التمييــز ،بينمــا حظــرت
نصــا“ :تحظــر بالقانــون أ يــة دعــوة إ ـلـى الكراهيــة
المــادة ( )2/20مــن العهــد الدعــوة للكراهيــة والعنصر يــةًّ ،
ً
تحريضــا ع ـلـى التمييــز أو العــداوة أو العنــف”.
القوميــة أو العنصر يــة أو الدينيــة تشــكل
وهــو مــا ش ـدّدت عليــه المــادة ( )9مــن القانــون األساســي الفلســطيني المعــدل لعــام  2003بحظــر
نصــت عليــه المــادة ( )24مــن قــرار بقانــون رقــم ( )10لعــام  2018بشــأن الجرائــم
التمييــز .ومــا ّ
موقعــا أو
فنصــت المــادة“ :كل مــن أنشــأ
ً
اإللكترونيــة ،إذ حظــرت خطــاب الكراهيــة والخطــاب العنصــريّ ،
ً
تطبيقــا أو حســابًا إلكترون ًّيــا ،أو نشــر معلومــات ع ـلـى الشــبكة اإللكترونيــة ،أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا
المعلومــات ،بقصــد عــرض أيّ كلمــات مكتوبــة أو ســلوكيات مــن شــأنها أن تــؤدي إ ـلـى إثــارة الكراهيــة
العنصر يــة أو الدينيــة أو التّمييــز العنصــري بحـ ّـق فئــة معينــة بســبب انتمائهــا العر ـقـي أو المذهبــي أو
اللــون أو الشــكل أو بســبب اإلعاقــة ،يعاقــب بالحبــس مــدة ال تز يــد عــن ســنة ،أو بغرامــة ال تقــل عــن
مئتــي دينــار أرد ـنـي ،وال تز يــد ع ـلـى ألــف دينــار أرد ـنـي ،أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونًــا ،أو بكلتــا
العقوبتيــن”.
وبينمــا تعتبــر “نفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا األشــخاص خــارج اإلنترنــت يج ــب أن تحظــى بالحمايــة
أيضــا ع ـلـى اإلنترنــت”ً .
ً
وفقــا لقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان لعــام  3،2012تنطبــق جميــع هــذه األســس
القانونيــة ع ـلـى األمــان ـفـي الفضــاء ال ّرقمــي مــن كافــة الممارســات الضــارة بمــا فيهــا جرائــم الكراهيــة.
 .3قــرار ( )20/8صفحــة ( )30فقــرة ( ،)1تقر يــر مجلــس حقــوق اإلنســان ـفـي األمــم المتحــدة ،الــدورة العشــرون ،ـفـي  14تشــرين الثا ـنـي  ،2013وثيقــة األمــم
المتحــدة (.)A/HRC/20/2
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خطاب الكراهية يف السياق الفلسطيين
أن  %85.7مــن الفلســطينيين/ات الذيــن جــرى اســتطالعهم/ن قــد
يظهــر اســتطالع أعـدّه مركــز حملــة؛ّ 4
أن خطــاب الكراهيــة منتشــر بيــن
منصــة فيســبوك ،و %71يرون/يــن ّ
تعرضــوا/ن لخطــاب كراهيــة ع ـلـى ّ
أن االحتــال اإلســرائيلي
منصــات الفضــاء ال ّرقمــي .ـفـي حيــن ت/يعتقــد ّ %36.9
الفلســطينيين/ات ع ـلـى ّ
ّ
أن خطــاب الكراهيــة متعلــق
هــو ســبب خطــاب الكراهيــة األساســي ع ـلـى اإلنترنــت .وت/يعتقــد ّ %63.3
باألوضاع السياســية.
أق ـ ّر/ت  % 55.9مــن المســتط َلعين/ات أنهــم/ن يختــارون/ن تجاهــل خطــاب الكراهيــة عنــد التع ـ ّرض
أن مــن الممكــن لخطــاب الكراهيــة أن يــؤدي إ ـلـى
لــه .بينمــا أشــار/ت  % 86.6مــن المســتطلعين/ات ّ
عنــف خــارج الشــبكة ً
أن العــادات والتقاليــد المجتمع ّيــة تدفــع نحــو خطــاب
أيضــا .و %23يعتقــدون/ن ّ
منصــات التواصــل االجتماعــي
الكراهيــة وتشـك ّل بيئــة حاضنــة لــه .وأخيـ ًرا ،ت/يــرى  % 60.3بـ ّ
ـأن آليــات ّ
الحاليــة غيــر كافيــة للحـ ِّد مــن خطــاب الكراهيــة.

السياقات ،اليت يض ّمها خطاب الكراهية:
يشكّل ما ييل أبرز أمثلة ّ

•شخص /جهة يتبع ديانة مع ّينة ،وينشر أو يعلّق بمحتوى تكفيري ضد أتباع ديانة أخرى.

•شــخص /جهــة يتبــع حز بًــا سياس ـ ًّيا مع ّي ًنــا ،وينشــر محتــوى يتهــم بــه أتبــاع حــزب آخــر بالخيانــة
والعمالــة.

•شــخص /جهــة يعلّــق ع ـلـى منشــور حــول جريمــة بحــق امــرأة /فتــاة بكلمــات تبـ ّرر الجريمــة وتتهــم
الضحيــة.
•شخص /جهة ال يدعم االنضمام لالتفاقيات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان ،يتهم المدافعين/
ات عن حقوق اإلنسان خاصة مناصري/ات إقرار اتفاقية سيداو ،باالنحالل.
منصــات
•شــخص /جهــة ي ّتهــم /تتهــم فتــاة بالدياثــة ع ـلـى خلفيــة صــور شــخصية ،نشــرت ع ـلـى
ّ
التواصــل االجتماعــي.

تع ّد المظاهر ال ّتالية أبرز أشكال خطاب الكراهية:
•دعوات بالهالك والضرر :مثل “هللا يحرقه/ا” ،و”لعنة هللا عليه”.
•استحقاق التّعذيب والقتل :مثل “بيستاهل”.
•شتائم على خلفية تمييزية :مثل “زعران” ،و”بساطير”.
بالسقوط األخالقي :مثل “فاسد/ة” ،و”ساقط/ة”.
•اتّهام ّ

•اتّهام بالخيانة والعمالة :مثل “عميل/ة” ،و”خاين/ة” ،و”جواسيس”.
•تكفير :مثل “كافر/ة” ،و”تاجر دين”.

 .4مرجع سابق ،شبكة كارهة.
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•إهانة ال ّذكاء :مثل “غبي/ة” ،و”هامل/ة”.
•استهزاء :مثل ّ
الضحك على محتوى حول جريمة عنف.
•اتّهام بالدّياثة :مثل “منحل/ة” ،و”عاهر/ة” ،و”سافل” ،و”عرص”.
•تنميط :مثل “بدوي” ،و”ابن مخ ّيم” ،و”مخيمجي” ،و”ثورجي” ،و”ز بّال”.

كيف يمكنك مواجهة خطاب الكراهية عرب الفضاء الرقمي؟
تســاعدك الخطــوات التاليــة ـفـي التع ـ ّرف ع ـلـى مــدى خطــورة خطــاب الكراهيــة المنشــور واالسترشــاد بعــدد مــن
آليــات مواجهتــه:

1.معايري تقييم خطورة خطاب الكراهية:
عامة أو صفحة /جهة مؤثّرة ،ولها كثير من المتابعين/
•الجهة التي تنتج المحتوى :هل الشخصية ّ
ات أم شخص عادي غير مؤثر /متابع؟ مدى السلطة التي يمتلكها الناشر؟
•مــدى انتشــار الخطــاب :هــل هــذا النــوع مــن الخطــاب منتشــر أم محــدود االنتشــار؟ هــل نشــر لمــرة
ـكل متكــرر؟
ـاق واســع وبشـ ٍ
واحــدة أم انتشــر ع ـلـى نطـ ٍ
•الن ّية :هل الن ّية من تداول المحتوى هي إحداث كراهية وتفرقة وانقسامات؟

ـكل
•المضمــون :هــل يعـ ّد المضمــون خطيـ ًرا أم محــدود الخطــورة؟ هــل يدعــو للعنــف أو الكراهيــة بشـ ٍ
مباشــر أو غير مباشــر؟
الســياق السياســي واالجتماعــي :هــل الســياق السياســي مه ّيــأ لجــوالت عنــف بســبب هــذا الخطــاب
• ّ
5
مهمشــة سياسـ ًّيا؟.
أم ال؟ هــل الخطــاب ضــد فئــات
ّ

2.مبادئ ال ّترصف:
•الت ّ
أن المحتوى يشك ّل خطابًا معزّزًا للكراهية.
ّحقق من ّ
•عدم االنخراط وال ّرد على خطاب الكراهية بخطاب كراهية.

ي تفنيديّ ،إن لم ينط ِو األم ُر على خطر عليك.
•ال ّرد على خطاب الكراهية بخطاب عقالن ٍّ

6

•التّعلم والتثقيف حول خطاب الكراهية.
•توثيق المحتوى ّ
الضار.

 .5قامــوس الكراهيــة نســخة نهائيــة للمشــاركين ـفـي الجلســة النقاشـ ّية 23 ،تشــرين الثا ـنـي  ،2019معهــد اإلعــام األرد ـنـي وشــبكة الصحافــة األخالقيــة .متــاح
عبــر.https://bit.ly/3AZ3Z8W :
 .6انخرط  -كيف تتعامل مع خطاب الكراهية 30 ،آب ( 2020تاريخ الزيارة) ،األمم المتحدة .متاح عبر.https://bit.ly/3wBvsur :
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3.لتوثيق المحتوى الضار ،يجدر جمع المعلومات ال ّتالية:
•معلومــات ّ
الضحيــة :اســم الضحيــة /المتضــرر/ة ،البر يــد اإللكترو ـنـي للتّواصــل معــه/ا ،وتصنيفــه/ا؛
أي هــل الفــرد ناشــط/ة ،صحفــي/ة ،أكاديمــي/ة ،إلــخ ،العمــر ،ال ّنــوع االجتماعــي ،الموقــع الجغرا ـفـي،
رقــم الهاتــف.
•معلومــات الحــدث ّ
منصــة وقــع االنتهــاك؟ تار يــخ االنتهــاك ،نــوع االنتهــاك ،نــوع
ّ
الضــار :ع ـلـى أيّ
الســياق الــذي جــاء فيــه ،وصيغــة المحتــوى.
ّ
المنصــة ،نــوع المحتــوى ،وصــف ّ

•معلومــات القائــم/ة باالنتهــاكات :اســم القائــم/ة باالنتهــاكات ،اســم المســتخدم عبــر المنصــة التــي
اســتخدمها لنشــر المحتــوى الضــار ،نــوع الحســاب ،رابــط حســاب مرتكــب/ة االنتهــاكات ،رابــط
المحتــوى الضــار ،صــورة شاشــة للمحتــوى ،صــورة شاشــة للحســاب ،جنســية /ســياق تواجــد القائــم
باالنتهــاك (فلســطيني أم إســرائيلي).
•معلومات التوثيق والمتابعة :تاريخ التبليغ ،اإلجراء المتّخذ ،النتيجة.

4.كيف نجمع هذه المعلومات؟
ً
تعليقــا أو منشــو ًرا أو صــورة أو غيرهــا ،مــن أشــكال
•تصويــر لقطــة شاشــة للمحتــوى ســواء كان
المحتــوى ،ع ـلـى أن ُتظهــر اللّقطــة المحتــوى نفســه واســم الناشــر.
نصا ،وحفظه إن كان صورة أو مقطع فيديو.
•نسخ المحتوى وحفظه إن كان ًّ
•الضغــط ع ـلـى وقــت المنشــور الموجــود أع ـلـى المحتــوى وأســفل اســم حســاب الناشــر ،ومــن ثــم
نســخ وحفــظ رابــط المنشــور ذاتــه.
•الضغــط ع ـلـى اســم الشــخص الــذي نشــر/ت المحتــوى للوصــول إ ـلـى حســابه/ا الشــخصي ،أخــذ
لقطــة شاشــة للحســاب.
•حفظ رابط الحساب.
•تدوين اسم المستخدم ،وبريده/ا اإللكتروني إن وجد ،وتدوين اسم الضحية ومعلوماتها.
•تدوين تاريخ النشر وانتماء هذه الجهة ،إن كانت – ً
مثاًل -فلسطينية أو إسرائيلية.

5.كيف نبلّغ عن وجود خطاب كراهية عرب الفضاء الرّقمي؟
•التّبليــغ المباشــر عــن المحتــوى ّ
بالضغــط ع ـلـى زر التّبليــغ ع ـلـى المحتــوى نفســه ـفـي المنصــة التــي
ينشــر عليهــا.
حر التّابعة لمركز حملة.
منصات مثل ّ
•التّبليغ عبر ّ
منصة ُ
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•تقديم شكوى رسم ّية لجهاز ّ
الشرطة أو نيابة الجرائم اإللكترونية.
حــر) ،وهــو أول م ّنصــة مفتوحــة لرصــد ،وتوثيــق ،ومتابعــة انتهــاكات الحقــوق ال ّرقميــة ،منــذ ،2021
 .7المرصــد الفلســطيني النتهــاكات الحقــوق الرقم ّيــة ( ُ
وهــو تابــع لمركــز حملــة .متــاح عبــر7or.7amleh.org :
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مؤسسات المجتمع المدين لمواجهة خطاب الكراهية:
6.أبرز إجراءات ّ
•رصد وتوثيق المحتوى.
منصاتها.
•تحويل طلبات إلى شركات التّواصل االجتماعي إلزالة المحتوى الدّاعي للكراهية عبر ّ
•تنظيم حملة تبليغات جماع ّية ضد المحتوى الدّاعي للكراهية.

•المطالبة بمحاسبة القائمين/ات على نشر خطاب الكراهية من خالل الجهات الرسمية.
•تقديم دعم نفسي ّ
للضحايا.
•التوعية بطبيعة وخطورة خطاب الكراهية.

التوصيات
العامــة كافــة الســبل المالئمــة قانونًــا لرســم السياســات وال ّتشــريعات الالزمــة ،التــي
•اتّخــاذ الســلطات
ّ
تحمــي حر يــة الــرأي والتّعبيــر ،وتج ـ ّرم خطــاب الكراهيــة ،وتكفــل ســبل المحاســبة ع ـلـى ارتكابــه.
•اتّخــاذ الســلطات العامــة كافــة الوســائل المالئمــة لرفــع الوعــي بحر يــة الــرأي والتعبيــر ،والتفرقــة بينهــا وبيــن
مفهــوم خطــاب الكراهيــة ،والتوعيــة بخطورتــه وســبل مواجهتــه؛ بمــا ـفـي ذلــك عبــر إدمــاج ذلــك ـفـي المناهــج
الدراســية ـفـي المــدارس والجامعــات الفلســطينية.
مؤسســات المجتمــع المد ـنـي بتنظيــم حمــات توعويــة وتدريبــات وورش عمــل ،تســتهدف رفــع
•قيــام
ّ
الوعــي بمفهــوم وخطــورة خطــاب الكراهيــة وضــرورة ال ّتصــدي لــه وكيفيــة القيــام بذلــك.
•قيــام نشــطاء وناشــطات ومؤسســات حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا الحقــوق ال ّرقميــة بالضغــط ع ـلـى شــركات
ً
وفقــا لمعاييــر حقــوق اإلنســان ومجابهــة
منصــات التواصــل االجتماعــي لضمــان ممارســتها ألعمالهــا،
ّ
الســياقات المختلفــة ،ال ســيما الضــارة ـفـي الســياق الفلســطيني.
خطــاب الكراهيــة وإزالتــه ـفـي ّ
وفعالــة يمكــن لألفــراد اســتخدامها ،ـفـي حــال شــهدوا محتــوىً يحـ ّ
ـض ع ـلـى
•خلــق آليــات تبليــغ عمليــة
ّ
الكراهيــة والعنــف.
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المراجــع
إستراتيجية األمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية ،أيار  .2019األمم المتحدة .متاح عبر:
.https//:bit.ly3/RltW7P
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  ،1965األمم المتحدة .متاح عبر:
.https://bit.ly/3cto6Tg

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 10 ،كانون األول  ،1948األمم المتحدة .متاح عبر:

.https://bit.ly/3KCVaEY

الحق في الخصوصية في العصر الرقمي ،األمم المتحدة 1 ،تشرين الثاني  ،2013األمم المتحدة .متاح عبر:
.https://bit.ly/3AWLQIA

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 16 ،كانون األول  ،1966األمم المتحدة .متاح عبر:

.https://bit.ly/3RCwgHV

القانون األساسي المعدّل لعام  ،2003المقتفي :منظومة القضاء والتشريع في فلسطين .متاح عبر:

.https://bit.ly/2zJg2X2

انخرط  -كيف تتعامل مع خطاب الكراهية 30 ،آب ( 2020تاريخ الزيارة) ،األمم المتحدة .متاح عبر:

.https://bit.ly/3wBvsur

حملة تحدى الكراهية 30 ،آب ( 2022تاريخ الزيارة) ،منظمة مادة ( ،”19 Article“ )19متاح عبر:
.https://bit.ly/3q00UyM

منصات التواصل االجتماعي بين الفلسطينيين/ات وأثره على
شبكة كارهة :خطاب الكراهية في ّ
حقوقهم الرقمية ،نجمة علي ،أيلول  ،2021حملة  -المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي .متاح عبر:
.https://bit.ly/3RpqF7H

قرار بقانون رقم ( )10لسنة  2018بشأن الجرائم اإللكترونية ،المقتفي :منظومة القضاء والتشريع في
فلسطين .متاح عبر:
.https://bit.ly/3pSyuH6

ما هو خطاب الكراهية 30 ،آب ( 2022تاريخ الزيارة) ،األمم المتحدة .متاح عبر:

.https://bit.ly/3Kv2F0m
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