


 قانون 
مكافحة التمييز والكراهية 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وفقا ألحدث التعديالت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2019

من إصدارات:
دار نرش معهد ديب القضايئ

سلسلة الترشيعات والقوانني لدولة اإلمارات العربية املتحدة )17(

الطبعة الثانية

2020 م - 1441 هـ

ألننا -وبإذن الله تعالى- #سننتصر..
فنحن في معهد دبي القضائي حريصون عليكم 

و#ال_تشلون_هّم المعرفة

نحن. معكم في هذه الجائحة.. 
نحن على العهد بتوفير إصداراتنا لكم حيثما كنتم.

نسخة إلكترونية
اإلصدار األول

شوال 1441هــ  - يونيو 2020 م



قانون مكافحة التمييز والكراهية

3 2

الفهرسنسخة إلكترونية  تصدر عن  دار نشر معهد دبي القضائي

ألحدث  وفقا  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  والكراهية  التمييز  مكافحة  قانون 

التعديالت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2019/ إعداد معهد ديب القضايئ.- 

ديب: املعهد، 2020.

13 ص. ؛ 21 سم. .- )سلسلة الترشيعات والقوانني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ؛  

)17

-التمييز

-الكراهية

نسخة إلكرتونية 

اإلصدار األول

شوال 1441 هـ - يونيو 2020 م

جميع حقوق النرش © محفوظة ملعهد ديب القضايئ

إدارة املعرفة والنرش - معهد ديب القضايئ. 

بطاقة فهرسة أثناء النرش.

تقديم

مكانة  يحتل  الحديث  العرص  يف  الترشيع  أصبح  لقد 

املجتمعات  فأغلب  القانون،  مصادر  إطار  يف  مرموقة 

املتطورة تعتمد عليه. فهو املصدر األصيل العام للقاعدة 

أوالً  إليه  يلجأ  أن  عليه  يتعني  القايض  إن  إذ  القانونية، 

أن  ميكنه  فال  النزاع،  تحكم  التي  القاعدة  إىل  للوصول 

عدم  حالة  إال يف  األخرى  املصادر  باقي  إىل  عنه  يعدل 

وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو عىل مصدر آخر. 

ونحن يف معهد ديب القضايئ ارتأينا أن تكون لنا بصمة 

كافة  والعدليني  القانونيني  وخدمة  الترشيع  يف  مؤثرة 

من  القانوين  بالبحث  يتعلق  فيام  وخارجها  الدولة  يف 

وعملية  متميزة  حلة  يف  الترشيعات  تلك  إعداد  خالل 

يف الوقت ذاته، وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره 

مركزاً إقليمياً  للتميز العديل والقانوين.

مدير عام المعهد

القاضي د.جمال السميطي
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مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015

بشأن مكافحة التمييز والكراهية

 الفصل األول

 أحكام عامة.

 الفصل الثاني

الجرائم والعقوبات.

 الفصل الثالث

أحكام ختامية.
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مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015

 بشأن مكافحة التمييز والكراهية)1)

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

- بعد االطالع عىل الدستور،

وصالحيات  الوزارات  اختصاصات  بشأن   1972 لسنة   )1( رقم  االتحادي  القانون  وعىل   -

الوزراء، وتعديالته،

- وعىل القانون االتحادي رقم )18( لسنة 1978 يف شأن الجرائم املاسة بالدين اإلسالمي، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )15( لسنة 1980 يف شأن املطبوعات والنرش، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )3( لسنة 1983 يف شأن السلطة القضائية االتحادية وتعديالته، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديالته، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )35( لسنة 1992 بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية، وتعديالته، 

- وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم )5( لسنة 2012، يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، 

 - وعىل القانون االتحادي رقم )7( لسنة 2014، يف شأن إنشاء مكافحة الجرائم اإلرهابية، 

- وبناء عىل ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء. 

أصدرنا املرسوم بقانون اآليت:

)1(  نرش بالجريدة الرسمية – عدد 582 – بتاريخ 2015/07/28م.

 الفصل األول

أحكام عامة

المادة )1))1)
يف تطبيق هذا املرسوم بقانون يقصد بالكلامت والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل 

منها ما مل يقِض سياق النص بغري ذلك :

الدولة : اإلمارات العربية املتحدة .

األديان : األديان الساموية ، اإلسالم والنرصانية واليهودية.

دور العبادة : املساجد والكنائس واملعابد.

ازدراء األديان : كل فعل من شأنه اإلساءة إىل الذات اإللهية أو األديان أو األنبياء أو الرسل 

أو الكتب الساموية أو دور العبادة وفقاً ألحكام هذا املرسوم بقانون.

التمييز : كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بني األفراد أو الجامعات عىل أساس الدين 

أو العقيدة أو املذهب أو امللة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو األصل اإلثني أو النوع أو 

الجنس مبراعاة القوانني املعمول بها يف الدولة.

خطاب الكراهية : كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بني األفراد 

أو الجامعات.

الوسائل : شبكة املعلومات أو شبكات االتصاالت أو املواقع اإللكرتونية أو املواد الصناعية أو 

وسائل تقنية املعلومات أو أية وسيلة من الوسائل املقروءة أو املسموعة أو املرئية.

طرق التعبري : القول أو الكتابة أو الرسم أو اإلشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو اإلمياء.

المادة )2)
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات املنصوص عليها 

يف هذا املرسوم بقانون عىل الجرائم الواردة به.

)1( استبدل تعريف التمييز باملرسوم بقانون اتحادي رقم )11( لسنة 2019.
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المادة )3)
التحريض عىل  أو عمل من شأنه  الرأي والتعبري إلتيان أي قول  ال يجوز االحتجاج بحرية 

ازدراء األديان أو املساس بها ، مبا يخالف أحكام هذا املرسوم بقانون.

الفصل الثاني

الجرائم والعقوبات

المادة )4)
يعد مرتكباً لجرمية ازدراء األديان كل من أىت أًيا من األفعال اآلتية :

التطاول عىل الذات اإللهية أو الطعن فيها أو املساس بها.. 1

اإلساءة إىل أي من األديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها . 2

أو السخرية منها أو املساس بها أو التشويش عىل إقامة الشعائر أو االحتفاالت الدينية 

املرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.

 التعدي عىل أي من الكتب الساموية بالتحريف أو اإلتالف أو التدنيس أو اإلساءة بأي 3. 

شكل من األشكال.

 التطاول عىل أحد األنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم 4. 

أو املساس بهم أو اإلساءة إليهم.

أو . 5 وللقبور  وللمقابر،  العبادة،  لدور  التدنيس  أو  اإلساءة  أو  اإلتالف  التخريب أو 

ملحقاتها أو أي من محتوياتها.

المادة )5)
مائتني  عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنوات  خمس  عن  تقل  ال  مدة  بالسجن  - يعاقب  أ 

وخمسني ألف درهم وال تزيد عىل مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب 

فعال من األفعال املنصوص عليها يف البنود )2 ، 3 ، 5( من املادة )4( من هذا املرسوم بقانون 

بإحدى طرق التعبري أو غريها من الصور األخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

ب - يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي ال تقل عن خمسامئة 

ألف درهم وال تزيد عىل مليوين درهم كل من ارتكب فعاًل من األفعال املنصوص عليها يف 

البندين )1 ، 4 ( من املادة )4( من هذا املرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبري أو غريها من 

الصور األخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

المادة )6(
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف 

درهم وال تزيد عىل مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعال من شأنه 

إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبري أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

المادة )7)
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف 

درهم وال تزيد عىل مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ، كل من ارتكب فعال من شأنه 

إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبري أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

المادة )8)
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف درهم 

أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من استخدم إحدى طرق التعبري أو الوسائل يف إثارة النعرات 

القبلية بقصد الحض عىل الكراهية بني األفراد والجامعات.

المادة )9)
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات، وبالغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم 

وال تزيد عىل مليوين درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، إذا وقعت الجرائم املنصوص عليها يف 

املواد )5(، )6(، )7( من هذا املرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية 

عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل يف إحدى دور العبادة.

وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن عرش سنوات، والغرامة التي ال تقل عن خمسامئة 

ألف درهم وال تزيد عىل مليوين درهم إذا أدت األفعال املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من 

هذه املادة إىل اإلخالل بالسلم العام.
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المادة )10)
يعاقب بالسجن املؤقت كل من استغل الدين يف رمي أفراد أو جامعات بالكفر باستخدام 

إحدى طرق التعبري أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض 

غري مرشوعة.

وتكون العقوبة اإلعدام إذا اقرتن الرمي بالكفر تحريضاً عىل القتل فوقعت الجرمية نتيجة 

لذلك.

المادة )11)
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف 

درهم وال تزيد عىل مليوين درهم كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو 

للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيالت أو أفالم أو أرشطة أو أسطوانات أو 

برامج الحاسب اآليل أو تطبيقات ذكية أو بيانات يف املجال اإللكرتوين أو أي مواد صناعية أو 

أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبري  وكان من شأنها ازدراء األديان أو التمييز أو إثارة 

خطاب الكراهية.

المادة )12)
درهم  ألف  خمسني  عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنة،  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  يعاقب 

محررات  حاز  أو  أحرز  من  كل  العقوبتني،  هاتني  بإحدى  أو  درهم  مائتي  عىل  تزيد  وال 

أو  اآليل  الحاسب  برامج  أو  أسطوانات  أو  أو أرشطة  أفالماً  أو  تسجيالت  أو  مطبوعات  أو 

تطبيقات ذكية أو بيانات يف املجال اإللكرتوين أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن 

إحدى طرق التعبري إذا كانت معدة للتوزيع أو اطالع الغري عليها  وذلك بقصد ازدراء األديان 

أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

كام يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو 

الحفظ أو اإلذاعة أو املشاهدة أو النرش أو البث أو الرتويج الستخدامها يف ارتكاب أي من 

الجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون مع علمه بذلك.

المادة )13)
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية 

أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظياًم أو جامعة أو فرعا إلحداها ، أو استخدم لذلك أي 

وسيلة من الوسائل  بغرض ازدراء األديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك 

أو الرتويج له.

المادة )14)
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات كل من انضم إىل أي من الجهات املنصوص 

عليها يف املادة )13( من هذا املرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه 

بأغراضها.

المادة )15)
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤمتراً أو اجتامعاً يف 

الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء األديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك يف املؤمتر أو االجتامع مع علمه بأغراضه.

وللسلطة العامة فض املؤمتر أو االجتامع مع استعامل القوة عند االقتضاء.

المادة )16)
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي وخمسون ألف درهم وال تزيد عىل مليون 

درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أمواالً أو دعاًم مادياً 

بطريق مبارش أو غري مبارش متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من األفعال املعاقب عليها 

مبوجب أحكام هذا املرسوم بقانون.

المادة )17)
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص االعتباري إذا ارتكبت جرمية من الجرائم املنصوص 

عليها يف هذا املرسوم بقانون بواسطة أحد العاملني لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات 

املقررة عن الجرمية املرتكبة إذا ثبت علمه بها.
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ويكون الشخص االعتباري مسؤوالً بالتضامن عن الوفاء مبا يحكم به من عقوبات مالية أو 

تعويضات.

المادة )18)
مع عدم اإلخالل بتوقيع العقوبات املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون، تحكم املحكمة 

غلقها  أو  والجامعات وفروعها  والتنظيامت  واملنظامت  والهيئات  واملراكز  الجمعيات  بحل 

مؤقتا أو نهائيا.

يف  استعملت  التي  األوراق  أو  األدوات  أو  واألمتعة  األموال  مبصادرة  املحكمة  تحكم  كام 

ارتكاب الجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بالقانون .

وتحكم املحكمة بإبعاد األجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها عليه.

المادة )19)
ُيعفى من العقوبة كل من بادر من الُجناة يف إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم 

فإذا حصل  عنها،  الكشف  قبل  الجرمية  اإلدارية عن  أو  القضائية  السلطات  بإبالغ  بقانون 

إىل  البالغ  أدى  العقوبة متى  إعفاؤه من  للمحكمة  الجرمية جاز  الكشف عن  بعد  اإلبالغ 

ضبط باقي الجناة.

الفصل الثالث

أحكام ختامية

المادة )20)
ال يعد متييزاً محظوراً يف تطبيق أحكام هذا املرسوم بقانون ، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة 

تتقرر مبوجب أحكام أي ترشيع آخر يف الدولة، للمرأة أو الطفل أو لذوي اإلعاقة أو لكبار 

السن أو لغريهم.

المادة )21)
ينرش هذا املرسوم بقانون يف الجريدة الرسمية، وُيعمل به بعد شهر من تاريخ نرشه.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،

صدر يف قرص الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ 28 رمضان 1436 هـ.

املوافق 15 يوليو 2015 م.

  



تطلب من دار نشر معهد دبي القضائي




