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 ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة
 

 نهھم يیشكلونن تهھديیدااً أأباحتجازز ااألشخاصص االذيین تعتبر  في االتعسف 2014ااستمرتت ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة في عامم 
. أأثناء ااالحتجازز قبل االمحاكمةلألمن االقومي٬، ووووااصلت قوااتت ااألمن االتابعة لهھا موااجهھة مزااعم بأنهھا تعذبب االمعتقليین 

 يیشكل قانونن مكافحة ااإلررهھھھابب االجديید تهھديیدااً كما ووااستعانت االمحاكم ااإلماررااتيیة بقواانيین قمعيیة لمحاكمة منتقديي االحكومة٬، 
 ً وونن االعاملونن في أأحد أأهھھھم االمشارريیع في االبالدد واافدووااصل عمالل االبناء االوون. يیوقيیلمنتقديي االحكومة وواالنشطاء االحق إإضافيیا

٬، ووما ززاالت عامالتت االمناززلل مستثنيیاتت من االلواائح االتي تطبق على االعامليین في االقطاعاتت جسيیمموااجهھة ااستغاللل 
 ااألخرىى.

 

 ااالعتقالل االتعسفي وواالتعذذيیبب وواالمحاكماتت االعاددلة
ً  20لقى ٬، ت2014في يینايیر/كانونن االثاني  إإماررااتيیيین أأحكاماً بالسجن لخمس سنوااتت بتهھمة إإنشاء فرعع  10وو  مصريیا

ووحرمتهھم من االتوااصل ااالعتقالل  عذبتهھم خاللللجماعة ااإلخواانن االمسلميین في االبالدد. ووززعمواا أأنن االسلطاتت ااإلماررااتيیة 
االمساعدةة االقانونيیة لعدةة شهھورر. مع  

 
في وو٬، ااختفى ااثنانن منهھم على ااألقل قسرااً. ليیبيیيین ررجالل أأعمالل عشرفي شهھر أأغسطس/آآبب٬، ااعتقلت االسلطاتت وو

سبتمبر/أأيیلولل٬، ااعتقلت االسلطاتت ااإلماررااتيیة ستة إإماررااتيیيین يیشتبهھ في صلتهھم بالجماعاتت ااإلسالميیة االمحليیة. لغايیة ووقت 
 كتابة هھھھذاا االتقريیر٬، لم توجهھ االسلطاتت أأيي تهھم لهھم٬، وويیبقى مكانن ووجوددهھھھم مجهھوالً.

 
نن علي٬، االذيي ازعم حسنفلمحاكمة. اا قبلأأنهھما تعرضا للتعذيیب أأثناء ااحتجاززهھھھما  اريیطانيیب موااططنيووززعم ااثنانن من 

٬، أأنن االشرططة في ددبي ضربتهھ ووهھھھدددتت بإططالقق االنارر 2014برأأتهھ محكمة من تهھم متعلقة بالمخدررااتت في أأبريیل/نيیسانن 
تهھمة حيیاززةة االمخدررااتت في أأحمد ززيیداانن٬، االذيي حكم عليیهھ بالسجن لمدةة تسع سنوااتت بووااددعى ووااالعتدااء عليیهھ جنسيیاً. 

باالعتدااء عليیهھ جنسيیاً.  ددتهھ٬، أأنن االشرططة في ددبي ااحتجزتهھ في االحبس ااالنفراادديي لمدةة ثمانيیة أأيیامم ووهھھھد2014مايیو/أأيیارر 
قانونيیة باللغة االعربيیة٬، ووهھھھي لغة ال يیجيید أأيیهھما قرااءتهھا. أأقوااللاالرجليین أأنهھ ووقع على  من يیدعي كلوو  
 
باستقاللل االقضاةة وواالمحاميین عدمم ااستقاللل  ةاالمعنيی ةااألمم االمتحدةة االخاص ةةرر٬، اانتقدتت مقر2014في فبراايیر/شباطط وو

أنن االسلطة االتنفيیذيیة تماررسس سيیطرةة فعليیة على االسلطة االقضائيیة. ب متعللةاالقضاء في ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة٬، 
 االمحتجزيینعذيیب لألشخاصص ااستخداامم مراافق ااحتجازز سريیة ووسوء االمعاملة وواالتعن كما أأعربت عن قلقهھا إإززااء تقارريیر 

 بمعزلل عن االعالم االخاررجي. 
 

 حرريیة االتعبيیرر ووتكوويینن االجمعيیاتت وواالتجمع
في أأغسطس/آآبب٬، أأصدررتت ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة قانوناً لمكافحة ااإلررهھھھابب من شأنهھ منح االسلطاتت ااإلماررااتيیة 

بصفتهھم إإررهھھھابيیيین. وويیصنف االسلميیيین االمنتقديین وواالمعاررضيین االسيیاسيیيین وونشطاء حقوقق ااإلنسانن  الحقةم صالحيیة
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ً االقانونن  تهھمة ل جراائم إإررهھھھابب٬، وويینص على عقوبة ااإلعداامم على أأنهھاة مشرووعمن االسلوكيیاتت االسلميیة وواال ططيیفاً ووااسعا
.٬، ضمن تهھم أأخرىىاالوحدةة االوططنيیة ززعزعة  

 
 10في فومة. ة منتقديي االحكالحقلم 2012إلماررااتت ااستخداامم قانونن جراائم ااإلنترنت االقمعي لعامم ااووااصلت ووقد 

اانتقادد ٬، بتهھمة خليیفة رربيیعة ووعثمانن االشحي أأدداانت إإحدىى االمحاكم ااثنيین من موااططني ااإلماررااتت٬، هھھھما 2014ماررسس/آآذذاارر 
 98,378أألف ددررهھھھم (ما يیعاددلل  500أأمن االدوولة على تويیتر٬، فحكمت عليیهھما بالسجن لخمس سنوااتت ووتغريیمهھما 

بعد يیومم من ااعتقالل رربيیعة٬، بثت قناةة ووددووالرر أأمريیكي).  24.ae االتلفزيیونيیة االمرتبطة بالحكومة ااإلماررااتيیة تقريیرااً يیحلل  
 ً على تويیتر  االوسوممإإيیاهه "باالنتماء إإلى خاليیا سريیة"٬، وومشيیرااً إإلى ااستخداامهھ  بالتفصيیل حسابب تويیتر االخاصص بهھ٬، متهھما

# من قبيیل UAE_freemen كدليیل.(أأحراارر ااإلماررااتت)    
 
ر بالسجن لمدةة ثالثث سنوااتت بتهھم جوفمبر/تشريین االثاني٬، حكمت االمحكمة ااالتحادديیة االعليیا على أأسامة االنان 25في وو

شملت "ااإلضراارر بسمعة مؤسساتت ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة" وو "االتوااصل مع االمنظماتت االخاررجيیة لتقديیم معلوماتت 
الررتباططهھم بجماعة إإسالميیة ووقد  2013/حزيیراانن من ااإلماررااتيیيین في يیونيیو 69جر قد اانتقد إإدداانة امضللة." ووكانن االن

للتعذيیب أأثناء  تفيید بتعرضض االمحتجزيین بس عنهھ في بيیانن صحفي لهھيیومن رراايیتس ووووتش يیحويي مزااعم ذذااتت مصدااقيیةااقتُ 
 ااالستجواابب.

 
هھھھيیومن رراايیتس ووووتش ووووضعت ااثنيین آآخريین  أأحد أأفراادد ططاقم٬، منعت االسلطاتت ددخولل 2014في يینايیر/كانونن االثاني وو

[ال شك  2014في أأعقابب نشر االتقريیر االعالمي لهھيیومن رراايیتس ووووتش لعامم  عند مغاددررتهھم للبالددلقائمة االسوددااء على اا
أأيیضا  2014لكن ااألصل ااالنجليیزيي يیذكر  2013ووأأنن االمقصودد هھھھو عامم  ً . ووووفقاالمرااجع] - لقانونن االهھجرةة في  ا

 لذيین يیحظر ددخولهھم للبالدد "لكونهھم يیشكلونن خطرااً ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة٬، تشمل االقائمة االسوددااء أأسماء ااألشخاصص اا
 على ااألمن االعامم."

 

ووننوواافدداالعمالل اال  
٬، وولكن 2011 االحكومة في٪ من سكانن ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة٬، ووفقا إلحصاءااتت 88.5يیمثل ااألجانب أأكثر من 

ضة يیتعرضونن النتهھاكاتت ترقى وونن ذذوووو ااألجورر االمنخفواافدعلى االرغم من ااإلصالحاتت االعماليیة٬، ما يیزاالل االعمالل اال
ال يیتمتعن حتى بالحد ااألددنى من  حيیث٬، ساءةةخاصص لإل كما تتعرضض عامالتت االمناززلل بوجهھل االقسريي. تشغيیاال مصاففل

االمعمولل بهھ في جميیع ددوولل مجلس االتعاوونن االخليیجي٬،  ٬،نظامم االكفالة وويیعملاالحمايیة االتي يیوفرهھھھا قانونن االعمل ااإلماررااتي. 
ووبالمماررسة٬، يیقيید االنظامم إإلى حد بعيید قدررةة يین بأرربابب االعمل االذيین يیعملونن ككفالء لتأشيیرااتهھم. واافداالعمالل االعلى رربط 

كفالة االعمالل على االعمالل بتخويیلهھم إإلغاء  سلطة ااستئنائيیةاالعمل  أأصحاببيیمنح وو. االعمالل على تغيیيیر أأصحابب عملهھم
ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة ووجعلهھم عرضة ٬، ووبالتالي سحب حقهھم في االبقاء في ددوولة االمهھاجريین بإررااددتهھم االمنفرددةة

 للترحيیل.
 
إإال أأنن تبديیل أأرربابب االعمل في حاالتت معيینة. يیمكن للعمالل االذيین يیغطيیهھم قانونن االعمل ٬، 2010بموجب لواائح من وو

االمستثنيیاتت من هھھھذهه االلواائح  –عامالتت االمناززلل   إإالّ أأرربابب عملهھن قبل اانتهھاء االعقد االمبرمم بيینهھما  ال يیمكن لهھن تغيیيیر -
.صاحب عملهھنمواافقة ب  
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لعمالل ااة لحقوقق منهھجاانتهھاكاتت مللمرةة ااألوولى عن هھھھيیومن رراايیتس ووووتش  تكشف منذبعد ما يیقربب من خمس سنوااتت وو
ووهھھھو مشرووعع تطويیريي من شأنهھ ااستضافة فرووعع لمتحفي االلوفر ووغوغنهھايیم يین في جزيیرةة االسعديیاتت بأبو ظظبي ٬، واافداال

ررسومم  هھھھم عنعن االعمالل٬، وولم يیعوضو متيیاززااتتااألجورر ووااال بحجاالعمل  ووااصل أأصحابب٬، وولجامعة نيیويیورركك
في في مساكن ددوونن االمستوىى االمطلوبب. ووقامت االحكومة  هھھھمااالستقداامم٬، ووصاددرروواا جوااززااتت سفر االعمالل٬، ووأأسكنو

ً إإجرااءااتت موجزةة  على تدني ااألجورر بعدما ااتصل أأرربابب عملهھم  بترحيیل عمالل االسعديیاتت االذيین أأضربواا ااحتجاجا
كة االتي تنفذهھھھا شركاتت االتطويیر االمشاررِ  شاددةةاالرغم من ااإلصالحاتت وواالسيیاساتت االهھامة وواالجديیرةة باإلعلى ووبالشرططة. 

إإال أأنن غيیابب االتحقيیق ووااإلنفاذذ وواالعقوباتت االصاررمة أأددىى إإلى ااستمراارر اانتهھاكاتت حقوقق االعمالل.مشرووعع٬، االفي   
 

هھم تاافقد من ااالنتهھاكاتت.  ططيیف٬، يیعانونن من ووهھھھم فئة من االعمالل االواافديین يیغلب عليیهھا االسيیدااتتووما ززاالل عّمالل االمناززلل٬، 
هھم في االمناززلل االتي كانواا يیعملونن بهھا٬، وومصاددررةة جوااززااتت حبسبعضهھم أأرربابب االعمل بتعريیضهھم لألذذىى االجسديي٬، وو

سفرهھھھم. ووقالل كثيیروونن أأنن أأرربابب االعمل لم يیدفعواا ااألجورر االكاملة االمستحقة عليیهھم. ووأأجبرووهھھھم على االعمل لساعاتت 
أأوو االعالجج االطبي.  ظظرووفف االمعيیشة االالئقةاالغذااء االكافي أأوو  توفيیر؛ أأوو فترااتت ررااحة أأوو عطالتتنن ططويیلة بشكل مفرطط ددوو
٬، أأوو ااالتجارر.أأوو االعبودديیةاالقسريي  ترقى إإلى االتشغيیلفي ظظرووفف  االعملووووااصل بعض االعمالل   

 
مثل تلك االتي تفرضض  االعمالة االواافدةة٬، قطاعاتت سائر تُستثنى عامالتت االمناززلل من لواائح ووززااررةة االعمل االتي تطبق على وو

٬، أأقر 2014على ددفع ررسومم ااالستقداامم. في ماررسس/آآذذاارر  االمتعاقد معهھماالعمل االذيین يیجبروونن االعمالل  أأررباببغرااماتت على 
في وواالمجلس االوططني ااالتحادديي مقترحاً للحد من ااالررتفاعع االمتزاايید لرسومم ووكاالتت ااستقداامم عامالتت االمناززلل. 

ااآلنن أأيیاماً للرااحة ااألسبوعيیة  ندااً موحدااً منقحاً لعامالتت االمناززلل يیوفر لهھ٬، أأصدررتت االسلطاتت عق2014يیونيیو/حزيیراانن 
عن حمايیة قانونن االعمل. ساعة. وومع ذذلك٬، ال يیعد االعقد بديیالً  24ساعاتت من االرااحة في أأيي فترةة  8وو  
 

 حقووقق االمررأأةة
أأحكامهھ يیميیّز ضد مسائل ااألحواالل االشخصيیة في ااإلماررااتت ووبعض من  2005لسنة  28يینظم االقانونن ااالتحادديي ررقم 
االطالقق (من جانب ووااحد) فإنن عقد ززووااجج االمرأأةة. ووبالمثل٬، بوولي ااألمر  يیشترطط االقانونن قيیامماالمرأأةة. على سبيیل االمثالل٬، 

 يیقع عندما يیعلن االزووجج هھھھذاا أأمامم قاضٍض.
 
باتت لدوولة من قانونن االعقو 53بموجب قانونن ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة. إإذذ تتيیح االماددةة  جاززلعنف االمنزلي مُ وواا

ااإلماررااتت "تأدديیب االزووجج لزووجتهھ ووتأدديیب أأووالددهه االقصر" ططالما أأنن ااالعتدااء ال يیتجاووزز االحدوودد االتي تنص عليیهھا 
من قانونن ااألحواالل االشخصيیة ااإلماررااتي االنساء بـ "ططاعة" أأززووااجهھن.  56االشريیعة٬، أأوو االقانونن ااإلسالمي. تُلزمم االماددةة 

مستشهھدةةً بقانونن االعقوباتت  –ا في ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة حكماً ٬، أأصدررتت االمحكمة ااالتحادديیة االعليی2010في وو
ةةٌ شريیطة أأنن جائزبأنن عقوباتت االضربب ووغيیرهھھھا من أأشكالل االعقابب أأوو ااإلكرااهه من قبل ااألززووااجج لزووجاتهھم  –ااإلماررااتي 

 ال تتركك آآثارراا جسديیة.
 

 ااألططرراافف االددووليیة االررئيیسة
االضرباتت االجويیة االتي تقوددهھھھا االواليیاتت االمتحدةة على االقوااتت ااإلسالميیة شارركت ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة في 

إإسالميیة في ليیبيیا. تتاالمتطرفة في االعرااقق ووسورريیا خاللل االعامم٬، ووقامت٬، ررفقة مصر بقصف قوااتت ميیليیشيیا  
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ناقش يیحقوقق ااإلنسانن مع ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة٬، حيیث ب للفرقق االعاملة االمعنيیةعقد ااالتحادد ااألووررووبي جلساتت وويی
حريیة االتعبيیر وواالتعذيیب لم  من قبيیلللجدلل  ااألكثر إإثاررةةيین٬، وولكن االموضوعاتت واافدحقوقق االمرأأةة ووقضايیا االعمالل اال

على جدوولل ااألعمالل.طرحح ت  


