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 بشأن اإلمارات  إعالن

القومية و والتحريض على الكراهية والتمييز   التعصبالتطرف و  القضاء على جميع أشكال 

 العنصرية و الدينية 

 
  : الديباجة

 

على أسس وآمنة بكرامة اإلنسان وحقه في حياة كريمة الراسخ العربية  ن الدول من إيماانطالقا 

على التساوي بين األفراد والشعوب بغض النظر عن منها أكيدا ، وتمن الحرية والعدل واملساواة

 ،واملعتقدات ضمان حسن احترام جميع األديانوجوب والتزاما منا ب ،أعراقها ومعتقداتها ودينها

أو التطاول عليها أو  أو مقدساتها شعائرهامن األديان أو املعتقدات، أو  اإلساءة إلى أيوحظر 

 .و ازدراء رموزها وطقوسها وتعاليمهاأ هاأو االنتقاص مناملساس 

 أمر ألي سبب كان، خر والتحريض على كراهية ال  ضد الغير،ا بأن العنصرية والتمييز إيمانا منو 
ً
ا

 
ً
والديانات شريعتنا اإلسالمية وتعاليم بادئ ومل العليا ألي مجتمع إنساني،والقيم للمثل منافيا

 مح بين البشر، السماوية األخرى في األخوة واملساواة والتسا

، وغيرها من  واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وامليثاق العربييثاق هيئة األمم املتحدة إعماال ملو 

املساواة والكرامة وحرية الدين مبدأ على مواثيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان التي أكدت 

أو و الرأي أ و اللغة،أ و الجنسأ و اللون أ الدين أو العرق التمييز على أساس  واملعتقد وحظر

 أي وضع آخر. ، أو امللكية، أو املولد، أوأو االثني  االجتماعي املناطقي أوأو  قومياألصل ال
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واحد،  أصلالبشر جميعا ينتمون إلي  أنوالتأكيد على  والتسامح واالحترامالتفاهم لنهج  اتعزيز و 

  يتجزأ من اإلنسانية،ويولدون متساوين في الكرامة والحقوق، ويشكلون جميعا جزءا ال

 

وترويج  ونشرتمييز في أمور الدين أو املعتقد، مظاهر التعصب والوتعبيرا منا على رفض كافة 

على أساس الدين الغير كراهية التحريض على و والتمييز بين بني البشر األفكار الداعية للتعصب 

ولتقويضها مفهوم  ،عالميالاملجتمعي املحلي واإلقليمي و السلم ألمن و لتهديدها لواملعتقد، 

 .العدالة االجتماعية والصداقة بين الشعوباملواطنة والتعايش والتسامح و 

التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية التطرف و  وتصميما منا على مناهضة جميع أشكال

 التدابير الضرورية للقضاءكافة اتخاذ وجوب التدخل و وعلى  القومية أو العنصرية أو الدينية،

القومية أو والتحريض على الكراهية ومكافحة التمييز ومظاهره، وقمع التعصب بكل أشكاله على 

   ،أو التطرف العنصرية أو الدينية

القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية بشأن هذا اإلعالن  نار صدأ

 :القومية أو العنصرية أو الدينية

 

 . 1املادة 

 ا اإلعالن يعني:لغايات هذ

أساس العرق أو اللون أو ثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أي تمييز أو استالتمييز العنصري: . أ

يستتبع تعطيل أو ويستهدف أو  أو النوع اإلجتماعي صل القومي أو االثنياأل الجنس أو النسب أو 

 ممارستها، علي قدم حريات األساسية أو التمتع بها أوعرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان وال

أو في أي ميدان آخر من قتصادي أو االجتماعي أو الثقافي املساواة، في امليدان السياس ي أو اال

 .ميادين الحياة العامة
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تأمين التقدم صة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها أية تدابير خا ال تعتبر من قبيل التمييز،و  

املساواة في التمتع لتضمن لها  و لفئة محددة بذاتها أ الكافي لبعض الجماعات العرقية أو االثنية

 ها.بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو ممارسات

باإلشارة أو بالقول أو بأي شكل من أشكال  بالنشر أو كل تعبير بالكتابة أو ب. خطاب الكراهية: 

فراد أو التقليل من التمييز بين األ  امن شأنهأو غيرها من أشكال التعبير املختلفة التي الفنون 

زدراء أو تحقير ديانتهم أو معتقدهم أو أو اأو املس أو االنتقاص ومكانتهم وحقوقهم، شأنهم 

التمييز ضد جماعة معينة ألي سبب من أسباب لالستعباد أو إلنكار الحق في الحياة أو الدعوة 

 التمييز.

 

أو استثناء أو تقييد أو  تمييز أساس الدين أو املعتقد: كلالتعصب والتمييز القائمان على  -ج

تفضيل يقوم على أساس الدين أو املعتقد، ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص االعتراف 

بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من املساواة لألفراد 

 بناء على ديانتهم ومعتقدهم.

في منطقتنا  واملعتقداتثقافات بول والتقدير لتعدد الديانات وتنوع الق: يعني االحترام والالتسامح -د

، وإقرار بأن ا، وهو إقرار بحق الخرين في التمتع بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية املعترف بهوالعالم

البشر املختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وثقافتهم ومعتقدهم وقيمهم، لهم 

 معتقداتهم ودياناتهم وثقافاتهم.وتقبل الحق في أن تحترم 

 .2املادة:

يولدددددون متسدددداوين فددددي الكرامددددة والحقددددوق ويشددددكلون ، و واحدددددمددددن أصددددل مشددددتر  البشددددر جميعددددا  حدددددرين

 .ال يتجزأ من اإلنسانيةجميعا جزءا 

 .3:املادة
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لكل إنسان الحق في حرية الدين واملعتقد، وحرية إظهار دينده أو معتقدده عدن طريدق العبدادة وإقامدة  .1

 .بمفرده أو مع جماعةالشعائر واملمارسة والتعليم، سواء 

 

ون مدن حددود تكدون إال ملدا قدد يفرضده القدان ،ال يجوز إخضاع حرية املرء في إظهار دينه أو معتقداتده .2

ضددرورية لحمايددة األمددن العددام أو النظددام العددام أو الوددحة العامددة أو األخددالق العامددة أو حقددوق الخددرين 

 .وحرياتهم األساسية

 .4:مادة

 وبغيدددر ذلدد  مدددن الوسدددائل الحددق فدددي حريدددة الفكددر والدددرأيلكددل إنسدددان -1
ً
 وكتابددة

ً
 ، والتعبيددر عنددده قدددوال

 اتهم.احترام حقوق الغير وحريبلتزام واإل

ي قدول أو عمدل أل  اإلعتباريدة أو األفدراداألشدخاص إتيان حرية الرأي والتعبير،  يعتبر من قبيلال  -2

و ازدراء األديدددان واملعتقددددات أو املسددداس أو االنتقددداص الجماعدددات أ مدددن شدددأنه التمييدددز بدددين األفدددراد أ

 عالن.على أي نحو آخر يخالف أحكام هذا اإل  وأمنها، 

 

 .5مادة 

األشددخاص االعتباريددة أي شددخأ أو فئددة، مددن قبددل الدولددة أو مجسسدداتها وأجهزتهددا أو ريض ال يجددوز تعدد

أو العدددرق أو اللدددون أو  علدددى أسددداس الددددين أو املعتقددددمجمدددوع أشدددخاص أو شدددخأ للتمييدددز الخاصدددة أو 

 .النوع اإلجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز

 .6مادة 

رية أو الدينيددددة أو املذهبيددددة أو التحددددريض علددددى القوميددددة أو العنصدددد تحظددددر أيددددة دعددددوة إلددددى الكراهيددددة،

أي  كدريستبريدر أو تضدد أي جماعدة، كمدا تحظدر أي دعدوة لالعدداوة أو العندف التطرف أو التمييز أو 

بينهم وبين تمييز العنصري ألي سبب كان بين املواطنين أو شكل من أشكال الكراهية العنصرية وال

 ة أو بينهم وبين غيرهم من الشعوب والجماعات.على إقليم الدول فئات املتواجدةغيرهم من ال
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 .7املادة 

دددددجمعيددددد وأتأسدددددزس أحدددددزاب سياسدددددية ل و الددددددحظدددددر ت التمييدددددز علدددددى نأ نظامهدددددا ات مجتمدددددع مددددددني ي 

تتبنى نهجا يدعو ة أو املنطقة الجغرافية، أو بسبب الجنس أو األصل أو الدين أو الطائفالتفرقة و 

 زدراء األديان واملعتقدات.أو ا ضد الغيرة كراهيالتحريض أو الالى 

  .8املادة 

قدددول أو دعدددوة أو تصدددرف عمدددل أو كدددل  يم وعقدددابتجدددر .تتخدددذ الددددول التددددابير التشدددريعية املالئمدددة ل1

مهما كانت الوسيلة املستخدمة في ذل ، سدواء صددرت عدن شدخأ طبيعدي أو معندوي تحدرض علدى 

تحدددريض علدددي التمييدددز العنصدددري أو تبندددي أو تدددرويج األفكدددار القائمدددة علدددي الكراهيدددة العنصدددرية، أو ال

 الطائفية أو املذهبية الدينية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

من موظف عام أثناء أو بسدبب ة .تشدد العقوبة إذا ما كانت األعمال والتصرفات واألقوال صادر 2

 
ً
فدددددي أقوالددددده بهدددددا، أو شدددددخأ يمثدددددل  أو بمناسدددددبة تأديدددددة عملددددده أو شدددددخأ ذي صدددددفة دينيدددددة أو مكلفدددددا

 حزبا سياسيا أو جمعية أهلية أو منظمة غير حكومية.تصرفاته و 

 

 .9املادة 

سواء على أساس العرق أو الجدنس ، ملنع واستئصال أي تمييزتشريعية وإدارية الدول تدابير تتخذ 

 قدالتعصب القائم على أساس الدين أو املعتكافة أشكال مكافحة الدين أو املعتقد، و أو أو اللون 

 .الكراهية ضد الغير ألي سبب تمييزي أو على أساس الدين واملعتقدوالتحريض على 

 .10املادة 
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ضدحايا التمييددز والكراهيدة معاملدة إنسدانية تضددمن كدرامتهم وإنصدافهم وتمكيدنهم مددن ينبغدي معاملدة 

ددددالوصددددول إلددددى آليددددات العدالددددة والح
 
نأ عليدددده التشددددريعات صددددول علددددى اإلنصدددداف الفددددوري وفقددددا ملددددا ت

 .ق بالضرر ية فيما يتعلالوطن

 

 

 

 

 

 

 

 

 .11املادة 

الضدددحايا مدددن واإلداريدددة، حسدددب االقتضددداء، لتمكدددين إنشددداء وتعزيدددز الليدددات القضدددائية علدددى الددددول 

الرسدددمية العاجلدددة والعادلدددة وغيدددر ن خدددالل اإلجدددراءات الرسدددمية أو غيدددر الحصدددول علدددى اإلنصددداف مددد

إلنصدددداف مدددن خددددالل هددددذه س ابحقددددوقهم فدددي التمددددالة املندددال، وينبغددددي تعريددددف الضدددحايا املكلفدددة وسدددده

  جميع مراحل اإلجراءات القانونية.املناسبة للضحايا في القانونية الليات، وتوفير املساعدة 


