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  تقرير وتوصيات تقرير وتوصيات 
توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة ""ورشة العمل املتخصصة بشأن ورشة العمل املتخصصة بشأن 

    ""خطاب الكراهية والتطرفخطاب الكراهية والتطرف
  مم20120199فرباير/ شباط فرباير/ شباط   2828  يوم اخلميس املوافقيوم اخلميس املوافق  القاهرة:القاهرة:  --األمانة العامةاألمانة العامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت عقدعقدإلدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية، إلدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية،   20192019خلطة العلمية السنوية لعام خلطة العلمية السنوية لعام يف إطار تنفيذ ايف إطار تنفيذ ا
بشأن بشأن ورشة عمل متخصصة ورشة عمل متخصصة   إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجيةإدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية  --قطاع اإلعالم واالتصالقطاع اإلعالم واالتصال  األمانة العامةاألمانة العامة

  20120199//22//2288املوافق املوافق   اخلميساخلميس"، يوم "، يوم توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة خطاب الكراهية والتطرفتوظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة خطاب الكراهية والتطرف""
يف إطار رصد يف إطار رصد   ورشة العملورشة العملويأتي انعقاد ويأتي انعقاد  مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية،مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية،ويف متام الساعة العاشرة صباحا ويف متام الساعة العاشرة صباحا 
لدول االعضاء لساعدة انتشار ظاهرة خطاب الكراهية والتطرف، وتقديم املانتشار ظاهرة خطاب الكراهية والتطرف، وتقديم امل  ومتابعة األمانة العامة لتطوراتومتابعة األمانة العامة لتطورات

تقديم و لتستوعب كل املخاطر اليت حتيق مبنطقتنا العربية،مية العربية لتطوير املؤسسات اإلعالجبامعة الدول العربية 
اتنا من القيام بأدوار أكثر فعالية يف مواجهة التحديات اليت تواجه جمتمع العربي اإلعالممؤسسات حلول جادة متكن 

القتصادي قضية اإلرهاب اليت تطرح نفسها على املشهد السياسي واألمين  وا وعلى وجه اخلصوص، العربية
من خالل مفهوم الطاولة املستديرة والعصف الفكري ملناقشة التبعات اخلطرية من خالل مفهوم الطاولة املستديرة والعصف الفكري ملناقشة التبعات اخلطرية  .منطقتنا العربيةواالجتماعي يف 

، والتنبؤ باخلطوات القادمة يف هذا الصدد، وحتليلها وتقديم رؤية ، والتنبؤ باخلطوات القادمة يف هذا الصدد، وحتليلها وتقديم رؤية النتشار ظاهرة خطاب الكراهية والتطرفالنتشار ظاهرة خطاب الكراهية والتطرف
    ((ململلورشة العلورشة الع  )مرفق ورقة مفاهيمية)مرفق ورقة مفاهيمية. . واضحة لصناع القرارواضحة لصناع القرار

  ة وكبار اإلعالمينية وكبار اإلعالمينيواألكادمييواألكادميي  الشخصيات الفكريةالشخصيات الفكريةمن من   العديدالعديد  ورشة العمل املتخصصةورشة العمل املتخصصةوشارك يف أعمال وشارك يف أعمال 
يف الدول يف الدول اإلعالمية اإلعالمية ، إضافة إىل ممثلي اجلهات املعنية بالشؤون ، إضافة إىل ممثلي اجلهات املعنية بالشؤون اإلعالم ومكافحة اإلرهاباإلعالم ومكافحة اإلرهاباملتخصصني يف الشأن املتخصصني يف الشأن 

و وزير و وزير ملساعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال، ملساعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال، األمني العام ااألمني العام ا  --بدر الدين عاليلبدر الدين عاليلالعربية، وحبضور السفري/ د. العربية، وحبضور السفري/ د. 
)مرفق قائمة )مرفق قائمة مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية باألمانة العامة. مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية باألمانة العامة.   --د. عالء التميميد. عالء التميميمفوض/ مفوض/ 

  املشاركني(املشاركني(
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  ::حماور ورشة العملحماور ورشة العملأوال: أوال: 
 خطاب الكراهية والتطرف -اإلعالم الرقمي -مفاهيم عامة حول: اإلعالم احملور األول: -
 دور وسائل اإلعالم العربي ومدى تأثريها على اجملتمع ر الثاني:احملو -
 عرض األساليب الفنية من جتارب الدول االعضاء ملواجهة خطاب الكراهية والتطرف احملور الثالث: -
 مناقشات )العصف الفكري( حول: احملور الرابع: -

 املعاجلة اإلعالمية خلطاب الكراهية والتطرف.كيفية  -1
 .اإلعالم ملواجهة تلك الظاهرةتفعيل دور كيفية  -2

  
  األهداف املرجوة من احللقة النقاشية:األهداف املرجوة من احللقة النقاشية:ثانيا: ثانيا: 

خطــاب الكراهيــة هتــدف هــذو الورشــة إىل طــرح رؤى مســتقبلية تســهم يف تفعيــل دور اإلعــالم العربــي يف مواجهــة    
 .ملكافحـة اإلرهـاب  العربية املشرتكة  عالميةاإلسرتاتيجية االمن خالل حتديد األدوار املنوطة به يف إطار  والتطرف

 كذلك هتدف إىل:

ــة  مســاعدة - ــدول االعضــاء يف ب املؤسســات اإلعالمي ــدول العربيــة  ال ــة يف  ل جامعــة ال ــد الثاــرات النظري تحدي
 الرأي العام العربي.تكوين على  تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاخلاصة بتقييم خماطر  امنهاجيته

 ثريها على اجملتمعات العربية لتكوين الرأي العام العربي.بيان دور وسائل اإلعالم العربي ومدى تأ -

 كيفية املعاجلة اإلعالمية خلطاب الكراهية والتطرف. -

 آليات تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية العربية ملواجهة تلك الظاهرة. -
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 
 

  قطاع اإلعالم واالتصالقطاع اإلعالم واالتصال        
  إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجيةإدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية    

 
Dr.alaa 3 

  اجللسة االفتتاحية:اجللسة االفتتاحية:
عد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال، عد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال، األمني العام املسااألمني العام املسا  --بدر الدين عاليلبدر الدين عاليلالسفري/ د. السفري/ د.   ورشة العملورشة العملافتتح افتتح   --

بكلمة ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال ورشة العمل، ناقال حتيات معايل األمني العام جلامعة الدول بكلمة ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال ورشة العمل، ناقال حتيات معايل األمني العام جلامعة الدول 
العربية السيد/ أمحد أبو الايط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذو الورشة توصيات تساهم يف تعزيز العمل العربية السيد/ أمحد أبو الايط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذو الورشة توصيات تساهم يف تعزيز العمل 

ار إىل أن ظاهرة اإلرهاب اليت تعاني منها منطقتنا العربية ال تأتي من ار إىل أن ظاهرة اإلرهاب اليت تعاني منها منطقتنا العربية ال تأتي من اإلعالمي العربي املشرتك. كما أشاإلعالمي العربي املشرتك. كما أش
فراغ بل هي وليدة فكر متطرف مبين على أفكار مالوطة ومضللة، فكر يؤمن ويروج خلطاب الكراهية فراغ بل هي وليدة فكر متطرف مبين على أفكار مالوطة ومضللة، فكر يؤمن ويروج خلطاب الكراهية 

  ((كلمة االفتتاحكلمة االفتتاح)مرفق )مرفق   ..والعنف وعدم قبول اآلخروالعنف وعدم قبول اآلخر
  اتاتدير إدارة البحوث والدراسدير إدارة البحوث والدراسمم  --د. عالء التميميد. عالء التميميوزير مفوض/ وزير مفوض/ وأدار النقاش وأدار النقاش   ورشة العملورشة العملقدم قدم   --

أوراق عمل ومداخالت من أوراق عمل ومداخالت من   تقديمتقديم  األربعةاألربعةمبحاورها مبحاورها   ورشة العملورشة العملاالسرتاتيجية، حيث شهدت أعمال االسرتاتيجية، حيث شهدت أعمال 
قبل املشاركني، وقد دارت مناقشات جادة وعميقة ومستفيضة مت من خالهلا تبادل األفكار والرؤى قبل املشاركني، وقد دارت مناقشات جادة وعميقة ومستفيضة مت من خالهلا تبادل األفكار والرؤى 

لتفعيل دور لتفعيل دور توصيات توصيات الال   عدد من عدد منوقد مت التوصل إىلوقد مت التوصل إىلواخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، واخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، 
  )مرفق تقديم ورشة العمل()مرفق تقديم ورشة العمل(مؤسسات اإلعالم العربي للتصدي هلذو الظاهرة.مؤسسات اإلعالم العربي للتصدي هلذو الظاهرة.

  
  جلسة العمل األوىل:جلسة العمل األوىل:

 ما يلي:ععرضا موجزا كذا قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس اجللسة حموري اجللسة، و -
 الدراسات واملقاالت السابقة اليت تناولت موضوع ورشة العمل.  -1
 نبذة عن فريق اخلرباء الدائم املعين مبتابعة دور اإلعالم العربي يف التصدي لظاهرة اإلرهاب.  -2
 نبذة عن االسرتاتيجية اإلعالمية العربية املشرتكة ملكافحة اإلرهاب.  -3
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 :خطاب الكراهية والتطرف -احملور األول: مفاهيم عامة حول: اإلعالم الرقمي
 راق علمية، وعلى النحو اآلتي:أو مخسة األول وتضمن احملور

السالح اإليديولوجي.. التطرف كأداة للدمار "ورقة عمل بعنوان:  أمحد املسلماني: واملفكر الكاتب  -1
 ".الشامل

ورقة عمل بعنوان: "مفهوم  -األهرام الكنديةعميدة كلية اإلعالم جامعة  أبو يوسف: حممد أ.د. ايناس   -2
 اإلعالم الرقمي وثقافة الكراهية".

"احلروب  بعنوان:عمل ورقة نائب رئيس حترير جريدة اجلمهورية،  السيد هاني:الكاتب والصحفي/   -3
 .اإلعالمية وخطاب الكراهية والتطرف"

جدلية العالقة بني القانون "ورقة عمل بعنوان:  -رئيس حمكمة استئناف القاهرة املستشار خالد القاضي:  -4
 ."واإلعالم ملواجهة اإلرهاب والتطرف

 -رئيس الشبكة الثقافية باإلذاعة املصرية وأمني عام شعبة اإلذاعيني العرب شريف عبد الوهاب:. أ.د  -5
 ."خطاب الكراهية بني غياب املهنية وتراجع الوعي"بعنوان: عمل ورقة 

 

 :احملور الثاني: دور وسائل اإلعالم العربي ومدى تأثريها على اجملتمع
 ، وعلى النحو اآلتي:أوراق علمية أربعة الثاني وتضمن احملور

دور اإلعالم يف الرتويج "بعنوان: عمل ورقة ، نائب رئيس جامعة عني مشس األسبق د. مجال شقرا: أ.  -1
 . "لفكرة التهديد اإلسالمي للارب املعاصر

دور "بعنوان: عمل  ورقةعميد كلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبق،  مكاوي: عبد املنعم حسن عمادأ.د.   -2
 . "اإلعالم يف مواجهة التطرف واإلرهاب

استاذ ورئيس قسم علوم االتصال واإلعالم بكلية اآلداب جامعة عني مشس  :اهنيأمني أمحد شهبة أ.د.   -3
ورقة عمل بعنوان: "املسؤولية االجتماعية واألمنية لوسائل اإلعالم  -مديرة املركز اإلعالمي جلامعة عني مشس

 التطرف واالرهاب". املصرية يف تناول قضايا

ورقة عمل بعنوان:  -مدرس النظم السياسية مبعهد التخطيط القومي املصري د. هبة مجال الدين:  -4
 ".مبادرات غربية مستحدثة للتصدي خلطاب الكراهية"
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 الثانية:العمل جلسة 
 ما يلي:ععرضا موجزا كذا قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس اجللسة حموري اجللسة، و -
، والذي ينص يف فقرته ، والذي ينص يف فقرته 20172017//33//2929بتاريخ بتاريخ   2828د.ع د.ع   699699رقم القرار رقم القرار   20172017ار قمة عمان لعام ار قمة عمان لعام قرقر  --

الثانية على أن: "اعتماد اإلعالن العربي حتت عنوان "دعم العمل العربي للقضاء على اإلرهاب"، الصادر عن الثانية على أن: "اعتماد اإلعالن العربي حتت عنوان "دعم العمل العربي للقضاء على اإلرهاب"، الصادر عن 
  املؤمتر الوزاري العربي حول اإلرهاب والتنمية االجتماعية: أسباب ومعاجلات.املؤمتر الوزاري العربي حول اإلرهاب والتنمية االجتماعية: أسباب ومعاجلات.

وزارات اإلعالم واجلهات املعنية باإلعالم يف الدول العربية لالسرتشاد وتطبيق النقاط الواردة يف وزارات اإلعالم واجلهات املعنية باإلعالم يف الدول العربية لالسرتشاد وتطبيق النقاط الواردة يف دعوة دعوة   --11
  اإلعالن العربي املذكور أعالو وموافاة األمانة مبا مت اختاذو من إجراءات حيال تطبيقها، وهي:اإلعالن العربي املذكور أعالو وموافاة األمانة مبا مت اختاذو من إجراءات حيال تطبيقها، وهي:

قضايا املتعلقة مبكافحة قضايا املتعلقة مبكافحة تنسيق السياسات اإلعالمية التنموية بني وسائل اإلعالم املختلفة فيما يتعلق بالتنسيق السياسات اإلعالمية التنموية بني وسائل اإلعالم املختلفة فيما يتعلق بال  --
  اإلرهاب والتطرف.اإلرهاب والتطرف.

عدم الوقوف موقف احلياد عند التاطية اإلعالمية لألحداث اإلرهابية، والتعامل معها على أهنا عدواناً عدم الوقوف موقف احلياد عند التاطية اإلعالمية لألحداث اإلرهابية، والتعامل معها على أهنا عدواناً   --
  على الدولة واجملتمع، والرتكيز على أثارها السلبية على التنمية االجتماعية واالقتصادية.على الدولة واجملتمع، والرتكيز على أثارها السلبية على التنمية االجتماعية واالقتصادية.

عدي الربامج التلفزيونية واإلذاعية يف كيفية تناول القضايا املتعلقة عدي الربامج التلفزيونية واإلذاعية يف كيفية تناول القضايا املتعلقة تنظيم حلقات نقاشية وبرامج تدريبيه ملتنظيم حلقات نقاشية وبرامج تدريبيه مل  --
  باإلرهاب واألمن القومي.باإلرهاب واألمن القومي.

دعوة وسائل اإلعالم إىل استخدام وسائل التواصل االجتماعي ومواقعهم الرمسية إلقامة احلوارات مع دعوة وسائل اإلعالم إىل استخدام وسائل التواصل االجتماعي ومواقعهم الرمسية إلقامة احلوارات مع   --
  الشباب حول املوضوعات االقتصادية واالجتماعية.الشباب حول املوضوعات االقتصادية واالجتماعية.

 
فنية من جتارب الدول االعضاء ملواجهة خطاب احملور األول: عرض األساليب ال

 الكراهية والتطرف
: مدير مرصد فتاوى التكفري بدار االفتاء املصرية ورقة عمل مصطفى األزهر الشريف: حسن حممدجتربة   -1

 . "آلية مواجهة الفكر املتطرف اإلعالمي على مستوى العامل"بعنوان: 

 .أرميا: القس تواضروس القس القبطية الكنيسةجتربة   -2
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 احملور الثاني: مناقشات )العصف الفكري( حول:
 املعاجلة اإلعالمية خلطاب الكراهية والتطرف. -
 تفعيل دور اإلعالم ملواجهة تلك الظاهرة. -

  
  تساؤالت لإلجابة عليها يف ورشة العملتساؤالت لإلجابة عليها يف ورشة العملوقد مت طرح عدة وقد مت طرح عدة 

  )طاولة مستديرة()طاولة مستديرة(  
وما هي وما هي   "؟"؟خطاب الكراهية والتطرفخطاب الكراهية والتطرف    --اإلعالم الرقمياإلعالم الرقمي  --مماإلعالاإلعال"": : التاليةالتاليةفاهيم فاهيم ما املقصود باملما املقصود بامل  التساؤل األول:التساؤل األول:

  األسباب اليت أدت إىل انتشار خطاب الكراهية والتطرف؟.األسباب اليت أدت إىل انتشار خطاب الكراهية والتطرف؟.
  .؟.؟دور وسائل اإلعالم العربي ومدى تأثريها على اجملتمعدور وسائل اإلعالم العربي ومدى تأثريها على اجملتمعما هو ما هو   التساؤل الثاني:التساؤل الثاني:
  ما هو دور مؤسسات االتصال املباشر ومدى تأثريها على اجملتمع.؟ما هو دور مؤسسات االتصال املباشر ومدى تأثريها على اجملتمع.؟  التساؤل الثالث:التساؤل الثالث:

  كيف ميكننا تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية يف الدول العربية للتصدي خلطاب الكراهية.؟كيف ميكننا تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية يف الدول العربية للتصدي خلطاب الكراهية.؟  تساؤل الرابع:تساؤل الرابع:الال  
ما هي اخلطوات واإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها املؤسسات اإلعالمية العربي للتصدي لتلك ما هي اخلطوات واإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها املؤسسات اإلعالمية العربي للتصدي لتلك   التساؤل اخلامس:التساؤل اخلامس:

  الظاهرة.؟الظاهرة.؟
  ى استمرار خطاب الكراهية والتطرف؟.ى استمرار خطاب الكراهية والتطرف؟.: ما هي التبعات اخلطرية اليت سترتتب عل: ما هي التبعات اخلطرية اليت سترتتب علالتساؤل السادسالتساؤل السادس

  : التكنولوجيا وصناعة اإلرهاب: ألعاب الفيديو أمنوذج.؟: التكنولوجيا وصناعة اإلرهاب: ألعاب الفيديو أمنوذج.؟التساؤل السابعالتساؤل السابع
  : اجليوش اإللكرتونية وحروب اإلنرتنت وعالقتها بصناعة اإلرهاب.؟: اجليوش اإللكرتونية وحروب اإلنرتنت وعالقتها بصناعة اإلرهاب.؟التساؤل الثامنالتساؤل الثامن
  : الرتبية اإلعالمية وتنمية العاملني يف جمال اإلعالم.؟: الرتبية اإلعالمية وتنمية العاملني يف جمال اإلعالم.؟التساؤل التاسعالتساؤل التاسع
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  ا: التوصيات:ا: التوصيات:خامسخامس
اإلعالم العربي قدم تاطية إعالمية واسعة لعمليات القوات املسلحة اإلعالم العربي قدم تاطية إعالمية واسعة لعمليات القوات املسلحة توصل املشاركني يف ورشة العمل إىل أن توصل املشاركني يف ورشة العمل إىل أن   --

ضبط كميات كبرية ضبط كميات كبرية ووعظم دور اجليش والشرطة يف ضبط اإلرهابيني، عظم دور اجليش والشرطة يف ضبط اإلرهابيني، كذلك كذلك   والشرطة يف مواجهة اإلرهاب.والشرطة يف مواجهة اإلرهاب.
تضحيات رجال اجليش تضحيات رجال اجليش وكذا وكذا   ت إرهابية.ت إرهابية.من األسلحة واملتفجرات اليت كان يتم إعدادها لتنفيذ عمليامن األسلحة واملتفجرات اليت كان يتم إعدادها لتنفيذ عمليا

ركز اخلطاب اإلعالمي على ضرورة املواجهة الشاملة لإلرهاب، وجتديد ركز اخلطاب اإلعالمي على ضرورة املواجهة الشاملة لإلرهاب، وجتديد وقد وقد والشرطة يف مواجهة اإلرهاب، والشرطة يف مواجهة اإلرهاب، 
  ..اخلطاب الديين، وتفعيل دور املؤسسات الدينية يف شيوع الفكر اإلسالمي املعتدلاخلطاب الديين، وتفعيل دور املؤسسات الدينية يف شيوع الفكر اإلسالمي املعتدل

حماولة حماولة املشاركني إىل عدد من التوصيات املشاركني إىل عدد من التوصيات   توصل خالهلاتوصل خالهلا، و، وورشة العملورشة العململوضوع ملوضوع   مستفيضةمستفيضةدارت مناقشات دارت مناقشات وو  --
وتبعيات انتشار خطاب الكراهية وتبعيات انتشار خطاب الكراهية   استشراف املستقبل والتنبؤ مبا سوف حيدث من تداعياتاستشراف املستقبل والتنبؤ مبا سوف حيدث من تداعياتمنهم يف منهم يف 
  : : مبا يليمبا يليويف اخلتام أوصى املشاركون ويف اخلتام أوصى املشاركون   ،،والتطرفوالتطرف

، ، فحة اإلرهابفحة اإلرهابة اإلعالمية العربية املشرتكة ملكاة اإلعالمية العربية املشرتكة ملكاالسرتاتيجيالسرتاتيجيللإن املرحلة احلالية حتتاج إىل مراجعة دقيقة إن املرحلة احلالية حتتاج إىل مراجعة دقيقة     --11
مبقاربات جديدة وعلى مستوى األمة العربية واالسالمية، كمشروع جديد ملواجهة مبقاربات جديدة وعلى مستوى األمة العربية واالسالمية، كمشروع جديد ملواجهة   حتديثهاحتديثهاوضرورة وضرورة 

  . . لظاهرة انتشار خطاب الكراهية والتطرفلظاهرة انتشار خطاب الكراهية والتطرفاملستقبلية املستقبلية ووالتحديات احلالية التحديات احلالية 
ي لظاهرة ي لظاهرة دور اإلعالم العربي يف التصددور اإلعالم العربي يف التصد  لتفعيللتفعيل  جتارب الدول االعضاء جبامعة الدول العربيةجتارب الدول االعضاء جبامعة الدول العربيةاالستفادة من االستفادة من     --22

  أنتشار خطاب الكراهية والتطرف.أنتشار خطاب الكراهية والتطرف.
  يرشد أداء اإلعالميني يف التعامل مع حوادث وقضايا اإلرهاب.يرشد أداء اإلعالميني يف التعامل مع حوادث وقضايا اإلرهاب.« « دليل مهيندليل مهين» » ضرورة إعداد ضرورة إعداد     --33
  ..خبطاب الكراهية والتطرفخبطاب الكراهية والتطرفيعين برصد وحتليل احملتوى اإلعالمي املتعلق يعين برصد وحتليل احملتوى اإلعالمي املتعلق   عربيعربيأمهية تأسيس مرصد أمهية تأسيس مرصد     --44
ضرورة طباعتها ضرورة طباعتها وو  ،،ورش املتخصصةورش املتخصصةالالمة بعقد مثل هذو مة بعقد مثل هذو أكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العاأكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العا    --55

  على شكل كتيب لالستفادة منها مستقبال. على شكل كتيب لالستفادة منها مستقبال. 
إدارة إدارة   --قطاع االعالم واالتصالقطاع االعالم واالتصال  األمانة العامةاألمانة العامةويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل ويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل 

جهودها جهودها وو  ر بني املشاركنير بني املشاركنيواحلواواحلوا  لورشة العمل املتخصصة،لورشة العمل املتخصصة،  ااعلى حسن إدارهتعلى حسن إدارهت  البحوث والدراسات االسرتاتيجيةالبحوث والدراسات االسرتاتيجية
انتشار ظاهرة خطاب الكراهية انتشار ظاهرة خطاب الكراهية   تطوراتتطورات  مناقشةمناقشةمتابعة ومتابعة و  هبدفهبدف  العمل،العمل،وثائق وتنظيم وثائق وتنظيم الالالقيمة يف إعداد القيمة يف إعداد 

  ..والتطرفوالتطرف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهى التقريرانتهى التقرير


