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 الملخص

تعد جريمة التعدي على حرمة األديان وازدرائها من أخطر الجرائم التي تمارس بوسائل األعالم المختلفة والتي 
الذي دفع المشرع اإلماراتي إلى التدخل حرمة األديان السماوية، حيث تمس دين وعقيدة األفراد، األمر تقع على

السريع وإضفاء صفة الحماية الجنائية الالزمة للدين اإلسالمي ولجميع األديان والمعتقدات، وكفالة حرية األفراد 
شأن مكافحة التمييز والكراهية والذي ب 2015لسنة  2في ممارسة شعائرها، وأصدر مرسوما بقانون رقم 

يقضي بتجريم األفعال المرتبطة بازدراء األديان والتمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق 
التعبير. وبذلك يعد هذا القانون إجراء استباقيا ووقائيا، ضد ما يحيط بالدولة والوطن العربي من مساع 

اإلنقسامات بين الشعوب، والحض على الكراهية وازدراء اآلخرين، حيث ومحاوالت ومخططات لتأجيج الفتن و
أن اقرار هذا القانون منح دولة اإلمارات سبقا تشريعيا على دول العالم اجمع، في مواجهة جرائم التمييز 

كال ونبذ جميع اش ودولة اإلمارات تعد من الدول التي تتميز فيها القيادة والشعب بالتسامح والتعايش .والكراهية
التمييز والفتنة التي تهدف إلى التفريق وزعزعة استقرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما أن ثقافة 

وقد تعرض البحث بشكل أساسي للتنظيم  .التسامح ونبذ الكراهية من الثقافات المتأصلة في الشعب اإلماراتي
ائم. ونظرا لتعدد وتنوع الموضوعات التي تناولها هذا القانون من الذي قرره المشرع لهذا النوع من الجر

ازدراء األديان والتمييز وخطاب الكراهية، فقد فضلنا أن يقتصر البحث على جريمة ازدراء األديان مبينا البنيان 
ان وازدراء القانوني لها والجزاء الجنائي المقرر لها. وقبل أن نتناول ذلك كان البد من التطرق لتعريف األدي

 .البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات أنهينااألديان وحرية الرأي والتعبيربداية. وقد 
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