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  (1) مشفق

  حوصُاتال

 

فع  مهافةعة الحع ع  املعذيي ) دوس ومعؤولُة املجحمع   إلاقلُمي إلاماسات جمعُة مؤثمش عن صذس 

ض على النشاهُة( خ  والحةٍش   الحالُة: الحوصُات، مجموع 7117فبراًش  7و 6املنعقذ ف  دبي بحاٍس

 

ذ هععزا املععؤثمش للحةععاوس مععن قععبع ،املشععاسلةومنظمععات املجحمعع  املععذيي وال ُ ععات  دعععوا الععذوى  -1

ات الذًن واملعحقذ ومهافةة جشائم النشاهُعة والحرعشم مع   ض الخعامح والاحترام لحٍش أجل جعٍض

م النشاهُععععة والحرععععشم، لهععععي ً ععععالاح  ألاخععععز بااعحالاععععاس الاظععععحوادا مععععن النمععععورل إلامععععاساجي فعععع  ثجععععٍش

م موحذ وشمول  للحع   والنشاهُة ف  املنرقة  العشبُة. لذًنا ثجٍش

عععل السمعُعععات واملؤظععععات ومشالعععض ألابةعععاذ ال ععع  جعمعععل علعععى  - 7 ثأظعععِغ صعععنذول خعععاا لحمٍو

 يشش فنش الخعامح ونالاز النشاهُة.

دعععوا السامعععة العشبُععة ومجلععغ الحعععاول اليلُتعع  لحالارعع  اثواقُععة عشبُععة ملهافةععة الحع عع   -3

 .والنشاهُة

  اثواقُععععة دولُععععة ملهافةععععة الحع عععع  رععععالادعععععوا املنظمععععات الذولُععععة وهُ ععععة ألامععععم املحةععععذا لح – 4

 والنشاهُة، ثضام اثواقُات حقول إلايعال ألاظاط.

للعمععععل علععععى مهافةععععة الحرععععشم وو عععع    دعععععوا منظمععععات املجحمعععع  املععععذيي فعععع  الععععذوى العشبُععععة -5 

ة والععذعوا لالالععوسا  اظععتراثُجُات ثوعُععة وث قُععة وكنُععة ملهافةععة الحرععشم والنشاهُععة والعن ععٍش

م العععععامليل فععععع  وظععععائل الاث ععععاى والحعلعععععُم وإلاععععع م فععععع  مافععععة الوظعععععائل بععععشامن وكنُععععة جعععععع  ذ

 املعموعة واملشئُة واملقشوءا وإلالنترونُة.
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ثأظعِغ ائععح م يقلُمععي ملنظمععات املجحمعع  املعذيي ملهافةععة الحمُيععك والنشاهُععة، ثنععول جمعُععة  -6

 مشصعععذالة بشنعععامن عمعععل الحةعععلعععع، علعععى أل ًحضعععمن الععععام يععععال امل ععععق معععاسات لحقعععول إلاإلا 
 
 ا

لشصعععذ وثورُعععق مافعععة أشعععهاى ومظعععاهش الحع ععع  والنشاهُعععة فععع  املنرقعععة والعمعععل علعععى يشعععش قعععُم 

 الخعامح.

 ععشوسا اهحمععام دوى املنرقععة بالعمععل علععى مشاجعععة املنععاضم الحعلُمُععة لضععمال موائمععة هععز   -7

 .املناضم وثبني ا لقُم الخعامح ونالاز النشاهُة والحرشم

 لعقذ مؤثمش ظنوي حوى مهافةة النشاهُة والحع   والحرشم.دعوا الائح م إلاقلُمي  -8

دعععععوا املؤظعععععات الذً ُععععة لحةععععذًو اليرععععاي الععععذًر  ويصعععع   الحعلععععُم الععععذًر  بمععععا ًنوععععل  – 9

ة والنشاهُة. ض الخعامح ومهافةة الحع   والحرشم والعن ٍش  جعٍض
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 (7) مشفق

ن  ف  املذيي ) دوس ومعؤولُة املجحم  )ف  املؤثمش إلاقلُمي نص إلاع ل املقش من املؤثمٍش

ض على النشاهُة(  مهافةة الحع   والحةٍش
 

ض على   إلاماسات بشأل القضاء على جمُ  أشهاى الحع    يع ل والحمُيك والحةٍش

ة أو الذً ُ النشاهُة   ةالقومُة أو العن ٍش
 

معة و منعة علععى  انر قعا معن يًمعال العذوى العشبُعة الشارعم بنشامعة إلايععال وحقعع فع  حُعاا لٍش

ة والعذى واملعاواا، وثألُذا من ا على الخعاوي بيل ألافشاد والشععوي بضعض  أظغ من الحٍش

النظععععش عععععن أعشاق ععععا ومعحقععععذاز ا ودًن ععععا، والتكامععععا منععععا بوجععععوي  ععععمال حعععععن احتععععرام جمُعععع  

أو  إلاظععععععععاءا يلععععععععى أي مععععععععن ألادًععععععععال أو املعحقععععععععذات، أو شعععععععععائشهات، وحظععععععععش ألادًععععععععال واملعحقععععععععذا

مقذظععععععععاز ا أو الحرععععععععاوى علي ععععععععا أو املعععععععععاط أو الانحقععععععععاا من ععععععععا أو اصدساء سموصهععععععععا وكقوظعععععععع ا 

 وجعالُم ا.

ض علعى لشاهُعة رخعش سي ظعب  معال،  ة والحمُيك  ذ الضير، والحةٍش ويًمانا منا بأل العن ٍش

 للم عععل 
 
 منافُعععا

 
عحنا إلاظععع مُة  والقعععُم العلُعععا سي مجحمععع  ييععععايي،أمعععشا وملالاعععادت وجععععالُم شعععَش

ة ألاخشى ف  ألاخوا واملعاواا والخعامح بيل البشش،   والذًانات العماٍو

مُ ععال جامعععة الععذوى و  وإلاععع ل العععاملي لحقععول إلايعععالويعمععاا ملُ ععال هُ ععة ألامععم املحةععذا 

غيرها من موارُق القانول الذول  لحقول إلايععال ، و لحقول إلايعال املُ ال العشبيالعشبُة 

عععة العععذًن واملعحقعععذ وحظعععش الحمُيعععك علعععى أظعععاط  ال ععع  ألعععذت علعععى مالاعععذأ املععععاواا والنشامعععة وحٍش
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العععععذًن أو الععععععشل أو اللععععععول أو السععععع غ أو اللضععععععة، أو العععععشأي أو ألاصععععععل القعععععومي أو املنععععععاكقي أو 

 أي و    خش.الاجحماع   أو الارر ، أو امللنُة، أو املولذ، أو 

عضا لعن م الحوععاهم والخععامح والاحتعرام والحألُعذ علععى أل البشعش جمُععا ً حمععول يلع  أصععل  وجعٍض

شععععععهلول جمُعععععععا جععععععضءا ا ًحجععععععضأ مععععععن  ن فعععععع  النشامععععععة والحقععععععول، َو ولععععععذول مخعععععععاٍو واحععععععذ، ٍو

 إلايعانُة،

 وجعالايععععرا منععععا علععععى سفععععض مافععععة مظععععاهش الحع عععع  والحمُيععععك فعععع  أمععععوس الععععذًن أو املعحقععععذ، ويشععععش 

ض علععى لشاهُععة الضيععر علععى  وثععشوٍن ألافهععاس الذاعُععة للحع عع  والحمُيععك بععيل برعع  البشععش والحةععٍش

أظععععععاط الععععععذًن واملعحقععععععذ، ل  ذًععععععذها ل مععععععن والعععععععلم املجحم عععععع  املةلعععععع  وإلاقلُمععععععي والعععععععاملي، 

ولحقوٍضعععععع ا مو ععععععوم املواكنععععععة والحعععععععاٌا والخعععععععامح والعذالععععععة الاجحماعُععععععة وال ععععععذاقة بععععععيل 

 الشعوي.

ض ومهافةعة نا على مناهضة وث مُما م جمُع  أشعهاى الحرعشم والحع ع  والحمُيعك والحةعٍش

ة أو الذً ُععة،علععى النشاهُععة  وعلععى وجععوي الحععذخل واثفععار مافععة الحععذابير  القومُععة أو العن ععٍش

ة للقضععاء علععى  الحع عع  بهععل أشععهالع ومظععاهش ، وقمعع  ومهافةععة الحمُيععك الحرععشم و الضععشوٍس

ض على النشاهُة  ة أو الذً ُة أو الحرشمالقومُة والحةٍش    ،أو العن ٍش

الحع ععععععع  والحمُيعععععععك الحرعععععععشم و بشعععععععأل القضعععععععاء علعععععععى جمُععععععع  أشعععععععهاى أصعععععععذسنا هعععععععزا إلاعععععععع ل 

ض على النشاهُة  ة أو الذً ُةوالحةٍش  :القومُة أو العن ٍش

 . 1املادا 

 لضاًات هزا إلاع ل ٌعر :

أظععععاط العععععشل أو  ىًقععععوم علععععحثناء أو ثقُُععععذ أو ثو ععععُل الحمُيععععك العن ععععشي: أي ثمُيععععك أو اظععععأ. 

ععععععع  ذم أو ررععععع  أو النععععععوع الا الا اللعععععول أو ال عععععع  أو السعععععع غ أو ألاصعععععل القععععععومي أو  جحمعععععاع  َو
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ععععات ألاظاظععععُة أو الحمحعععع    ععععا أو  ٌعععععحخالا  جعرُععععل أو عشقلععععة الاعتععععرام بةقععععول إلايعععععال والحٍش

أو ال قعاف  أو املععاواا، فع  املُعذال العُا عو  أو الاقح عادي أو الاجحمعاع   مماسظع  ا، علع  قعذم

 ف  أي مُذال  خش من مُادًن الحُاا العامة.

وا جعحبعععر مععععن قالاُععععل الحمُيععععك، أًععععة ثععععذابير خاصععععة ًنععععول الضععععش  الوحُععععذ مععععن اثفارهععععا ثععععأميل  

الحقععععذم الهععععاف  لععععالاعض السماعععععات العشقُععععة أو الار ُععععة أو لو ععععة مةععععذدا بععععزاز ا  لحضععععمن ل ععععا 

ات ألا   ظاظُة أو مماسظاز ا.املعاواا ف  الحمح  بةقول إلايعال والحٍش

ي. خرعععاي النشاهُعععة:  معععل جعالايعععر بالنحابعععة أو بال شعععش أو با شعععاسا أو بعععالقوى أو بعععأي شعععهل معععن 

أشعععهاى الونعععول أو غيرهعععا معععن أشعععهاى الحعالايعععر املفحلوعععة ال ععع  معععن شعععأ  ا الحمُيعععك بعععيل ألافعععشاد أو 

و ثةقيعععر دًعععان  م أو الحقلُعععل معععن شعععأ  م ومهعععان  م وحقعععوق م، أو املعععغ أو الانحقعععاا أو اصدساء أ

معحقععذهم أو الععذعوا  نهععاس الحععق فعع  الحُععاا أو ل ظععحعالااد أو الحمُيععك  ععذ جماعععة معُنععة سي 

 ظب  من أظالااي الحمُيك.

الحع عع  والحمُيععك القائمععال علععى أظععاط الععذًن أو املعحقععذ: مععل ثمُيععك أو اظععحثناء أو ثقُُععذ  -ل

نعععول  غش عععع أو أرعععش  جعرُعععل أو انحقعععاا أو ثوضعععُل ًقعععوم علعععى أظعععاط العععذًن أو املعحقعععذ، ٍو

ععععات ألاظاظعععُة أو الحمحعععع    عععا أو مماسظعععع  ا علعععى أظععععاط مععععن  الاعتعععرام بةقععععول إلايععععال والحٍش

 املعاواا ل فشاد بناء على دًان  م ومعحقذهم.

الخععععامح: ٌعرععع  الاحتعععرام والقالاعععوى والحقعععذًش لحععععذد العععذًانات وثنعععوع ال قافعععات واملعحقعععذات فععع   -د

اثع ألاظاظُة املعتعرم  ن ف  الحمح  بةقول إلايعال وحٍش منرقحنا والعالم، وهو يقشاس بةق رخٍش

  عععا، ويقعععشاس بعععأل البشعععش املفحلوعععيل برعععالاع م فععع  مظ عععشهم وأو عععاع م ولضعععاز م وظعععلول م ورقعععاف  م 

 ومعحقذهم وقُم م، ل م الحق ف  أل ثةترم وثقالال معحقذاز م ودًاناز م ورقافاز م.

 .7املادا:
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شعهلول  ن ف  النشامة والحقعول َو ولذول مخعاٍو ًنةذس البشش جمُعا من أصل مشترك واحذ، ٍو

 .جمُعا جضءا ا ًحجضأ من إلايعانُة

 .3املادا:

عة1 عة العذًن واملعحقعذ، وحٍش عق العالاعادا  . لهل ييعال الحق ف  حٍش يظ عاس دًنعع أو معحقعذ  ععن كٍش

 .ويقامة الشعائش واملماسظة والحعلُم، ظواء بموشد  أو م  جماعة

ة املشء ف  يظ اس دًنع أو معحقذاثع، يا ملا قذ ًوش ع القانول من حعذود 7 . ا ًجوص يخضاع حٍش

ة لحماًععععة ألامععععن العععععام أو النظععععام العععععام أو ال ععععحة العامععععة أو ألاخعععع  ل العامععععة أو ثنععععول  ععععشوٍس

از م ألاظاظُة ن وحٍش  .حقول رخٍش

 .4مادا:

 ولح-1
 
ة الونش والشأي والحعالاير عنع قوا  وبضيعر رلعو معن الوظعائل لهل ييعال الحق ف  حٍش

 
ابعة

از م.، والا  لتكام باحترام حقول الضير وحٍش

ة ا -7 عة الا الرالاُعُعة أو لشأي والحعالاير، يثُال ألاشياا ا ٌعحبر من قالاُل حٍش سي قعوى عحالااٍس

أو عمل من شأنع الحمُيك بيل ألافشاد أ السماععات أو اصدساء ألادًعال واملعحقعذات أو املععاط أو 

 الانحقاا من ا، أو على أي نةو  خش ًفالة أحهام هزا إلاع ل.

 .5مادا 

ض أي شعععععيص أو ف عععععة، معععععن قالاعععععل الذولعععععة أو مؤظععععععاز ا وأج ضز عععععا أو ألاشعععععياا  ا ًجعععععوص جععععععٍش

ععععة  ذ أو للحمُيععععك علععععى أظععععاط الععععذًن أو املعحقعععع ،الياصععععة أو مجمععععوع أشععععياا أو شععععيصالاعحالااٍس

 جحماع  أو أي شهل من أشهاى الحمُيك.العشل أو اللول أو النوع الا 

 .6مادا 
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ض  ة أو الذً ُعععة أو املزهالاُعععة أو الحةععععٍش ثةظعععش أًعععة دععععوا يلعععى النشاهُععععة، القومُعععة أو العن عععٍش

عش أو العذاوا أو  الحرشم أو على الحمُيك أو العنة  عذ أي جماععة، لمعا ثةظعش أي دععوا لحبًر

ة والحمُيععععك العن ععععشي سي ظععععب  مععععال بععععيل  غ أي شععععهل مععععن أشععععهاى النشاهُععععة العن ععععٍش ثنععععَش

املواكنيل أو بُن م وبيل غيرهم معن الو عات املحواجعذا علعى يقلعُم الذولعة أو بُعن م وبعيل غيعرهم 

 من الشعوي والسماعات.

 .7املادا 

ععنص نظام ععا علععى الحمُيععك ثةظععش الععذوى ثأظععِغ أ  ً حععضاي ظُاظععُة أو جمعُععات مجحمعع  مععذيي 

والحوشقة بعب  الس غ أو ألاصل أو الذًن أو الرائوة أو املنرقعة السضشافُعة، أو ثخالارعه ن سعا 

ض أو النشاهُة  ذ الضير أو اصدساء ألادًال واملعحقذات.  ًذعو الى الحةٍش

 . 8املادا 

عُة امل1 م وعقععععاي مععععل عمععععل أو قععععوى أو دعععععوا أو  ئمععععة ل.ثحفععععز الععععذوى الحععععذابير الخشععععَش حجععععٍش

ث عععععشم م معععععا مانعععععد الوظعععععُلة املععععععحفذمة فععععع  رلعععععو، ظعععععواء صعععععذست ععععععن شعععععيص كالاُ ععععع  أو 

ض  ة، أو الحةعععٍش معنعععوي ثةعععش  علعععى ثالارععع  أو ثعععشوٍن ألافهعععاس القائمعععة علععع  النشاهُعععة العن عععٍش

 من أشهاى الحمُيك.عل  الحمُيك العن شي أو الرائوُة أو املزهالاُة الذً ُة أو أي شهل  خش 

من موظة ععام أرنعاء أو .جشذد العقوبة يرا ما ماند ألاعماى والح شفات وألاقواى صادسا 7

   ععا، أو شععيص ًم ععل فعع  
 
بعععب  أو بمناظععالاة ثأدًععة عملععع أو شععيص ري صععوة دً ُععة أو مهلوععا

 أقوالع وث شفاثع حضبا ظُاظُا أو جمعُة أهلُة أو منظمة غير حنومُة.
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 .9املادا 

ععة ملنعع  واظخ  ععاى أي ثمُيععك، ظععواء علععى أظععاط العععشل أو  عُة ويداٍس ثحفععز الععذوى ثععذابير جشععَش

السععع غ أو اللعععول أو العععذًن أو املعحقعععذ، ومهافةعععة مافعععة أشعععهاى الحع ععع  القعععائم علعععى أظعععاط 

ض علعععععى النشاهُعععععة  عععععذ الضيعععععر سي ظعععععب  ثمُيعععععكي أو علعععععى أظعععععاط  العععععذًن أو املعحقعععععذ والحةعععععٍش

 الذًن واملعحقذ.

 .11 املادا

ً الاغععععععع  معاملعععععععة وعععععععحاًا الحمُيعععععععك والنشاهُعععععععة معاملعععععععة ييععععععععانُة ثضعععععععمن لعععععععشام  م وين عععععععاف م 

ععنص 
 
وثمنُععن م مععن الوصععوى يلععى  لُععات العذالععة والح ععوى علععى إلان ععام الوععوسي وفقععا ملععا ث

عات الوكنُة فُما ًحعلق بالضشس.  علُع الخشَش

 .11املادا 

ععض رلُععات القضععائُة  ععة، حععع  الاقحضععاء، لحمنععيل ال عععحاًا علععى الععذوى ييشععاء وجعٍض وإلاداٍس

من الح وى على إلان ام من خ ى إلاجشاءات الشظمُة أو غير الشظمُة العاجلة والعادلعة 

ععععة ال ععععحاًا بةقععععوق م فعععع  الحمععععاط إلان ععععام مععععن  وغيععععر املهلوععععة وظعععع لة املنععععاى، وٍ الاغعععع  جعٍش

ا فععععععع  جمُععععععع  مشاحعععععععل خععععععع ى هعععععععز  رلُعععععععات، وثعععععععوفير املععععععععاعذا القانونُعععععععة املناظعععععععالاة لل عععععععحاً

 إلاجشاءات القانونُة

 

 
 


