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البابا فرانسیسة قداس  
القصر الرسولي مدینة الفاتیكان  

 
اإلماراتإلى یارة البابویة الموضوع: الز  

 
، إلى قداسة البابا  

وبعد،  طیبة تحیة  
، في دولة اإلمارات"المؤتمر العالمي لألخوة اإلنسانیة" عشیة مشاركتكم في 

 4د بن زاید آل نھیان، ولي عھد أبو ظبي، في مع الشیخ محمزمع عقده الم مواجتماعك
للفت انتباھكم إلى  "ھیومن رایتس ووتش"، أكتب بالنیابة عن 2019 /شباطفبرایر

اإلمارات ودور اإلمارات في االنتھاكات في  داخلبشأن حقوق اإلنسان  بعض مخاوفنا
مع  قوقیةالحھذه االنتھاكات إلثارة بعض الحمیدة م مساعیكوظفوا الیمن. نأمل أن ت

.السلطات اإلماراتیة  
 100في أكثر من  حقوق اإلنسانتوثق انتھاكات دولیة ھیومن رایتس ووتش منظمة 

اإلمارات والیمن. ھا، بما فیدولة حول العالم  
في  السعودیةبقیادة تلعب دولة اإلمارات دورا بارزا في العملیات العسكریة للتحالف 

، عشوائیا المنازل واألسواق والمدارس 2015 آذار/مارس، والذي یقصف منذ الیمن
الذخائر العنقودیة المحظورة على نطاق  یستخدمالمساعدات اإلنسانیة، ویعیق وصول و

على ما یبدو، قانوني،  ھجوما غیر 90حوالي واسع. وثقت ھیومن رایتس ووتش 
بقیادة القوات حتجزت حرب. التحالف، ویُرّجح أن تكون بعض ھذه الھجمات جرائم ل

في جنوب وشرق ھم ، وعذبتقسراأخفتھم و، اتعسفیالیمنیین الوالیات المتحدة واإلمارات 
قوات التحالف. اكاتانتھن انتقدوا ویمنی نوناشط. من ھؤالء الیمن  
على  مبذل كل جھد إلنھاء األزمة الیمنیة. نحثكلالمجتمع الدولي حث مرارا على  معملت

للضغط على اإلمارات للتحقیق في االنتھاكات الجسیمة ھذه الزیارة المرتقبة توظیف 
مقاضاة المسؤولین عن وقواتھا المسلحة والقوات الیمنیة التي تدعمھا، لالمزعومة 
ضحایا االنتھاكات.تعویض لحرب بشكل مناسب، وجرائم ا  

یم لتقد جھودا كبیرة، إلماراتالفعلي لقائد الیقود ولي العھد محمد بن زاید آل نھیان، 
، . لكنھ"عام التسامح" 2019اإلمارات على أنھا تقدمیة ومتسامحة، بما في ذلك إعالن 

في البالد.الحقوقیة نتھاكات االوإلى حد بعید، لم یوقف   
السلطات اإلماراتیة باستمرار على حریة التعبیر وتكوین الجمعیات منذ  تعتديمحلیا، 
، أصدرت اإلمارات قانونا لمكافحة اإلرھاب یخّول السلطات مقاضاة 2014. في 2011

HUMAN	RIGHTS	WATCH	
350	Fifth	Avenue,	34th	Floor	
New	York,	NY	10118-3299	
Tel:	 212-290-4700	
Fax:	 212-736-1300 

الشرق األوسط وشمال أفریقیاقسم   
سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة  
إریك غولدستین، نائب المدیرة  
ندیم حوري، نائب المدیرة  
جو ستورك، نائب المدیرة  

  أحمد بنشمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

اللجنة االستشاریة  
كاثرین بیراتیس، المدیرة  

بالي، مسؤولآسلي   
لاألمیر موالي ھشام، مسؤو  

بروس راب، مسؤول  
غاري سیك، مسؤول  
أحمد المخیني، مسؤول  

جمال أبو علي  
صالح الحجیالن  
وجیھة الحویضر  
عبدالغني اإلیراني  

غانم النجار  
لیزا أندرسون  
شاؤول بخاش  
دیفید بیرنشتاین  

روبرت بیرنشتاین  
نیثان براون  
بول شیفیغني  
أحمد الدیك  
ھناء إدوار  

بھي الدین حسن  
حسن المصري  

ر فرحانمنصو  
لبنى فریح غورغیس  

آیل كروس  
أسوس ھاردي  
شوان جبارین  

مارینا بینتو كوفمان  
یوسف خالت  
عزة كامل  

أحمد منصور  
ستیفان ماركس  
حبیب نصار  

عبدالعزیز نعیدي  
نبیل رجب  
فیكي رسكین  

غراھام روبنسون  
تشارلز شماس  
شید شینبیرغ  

تاماسیبي سوزان  
مصطفى تلیلي  
فراس زلت  

 
وتشھیومن رایتس و  

كینیث روث، المدیر التنفیذي  
میشیل ألكساندر، نائب المدیر التنفیذي 

والمبادرات العالمیة  
لین لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامج  

تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات  
ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات  

إیما دالي، مدیر االتصاالات  
دیر المالة واإلدارةباربرا غولییلمو، م  

باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج  
دینا بوكیمبنیر، المستشار العام  

توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج  
جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة  

جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج  
فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة  

 
 
 
 

 



نشطاء الحقوقیین كإرھابیین. یتعرض سكان اإلمارات المنتقدین السلمیین والمعارضین السیاسیین وال
. والتعذیب ،والسجن ،واالختفاء القسري ،االحتجاز التعسفيقضایا حقوقیة لخطر إلى الذین یتطرقون 

أو غادروا البالد تحت الضغط. أحكام سجن طویلةالعدید منھم یقضون   
، الناشط الحقوقي الحائز على جوائز، بتھم اعتقلت اإلمارات أحمد منصور، 2017في مارس/آذار 

 10بالسجن تتعلق بحریة التعبیر، واحتجزتھ بمعزل عن العالم الخارجي ألكثر من عام. ُحكم علیھ 
دیسمبر/كانون  31. في یبدو أنھا تنتھك حقھ في حریة التعبیرلجرائم  2018مایو/أیار  29في  سنوات

بطل األول، أیدت محكمة المالذ األخیر في البالد في قضایا أمن الدولة إدانة أحمد منصور، ما أ
النھائي.استئنافھ   

بارز الكادیمي األعلى  2017سنوات في مارس/آذار  10فرضت المحاكم اإلماراتیة حكما بالسجن 
، بتھم شملت انتقاداتھ السلمیة للسلطات 2015، وأخفتھ قسرا في أغسطس/آب ناصر بن غیث

اإلماراتیة والمصریة.  
في اإلمارات باقي المحتجزین و ،بن غیثو ،منصورندعوكم إلى المطالبة باإلفراج الفوري عن 

.ساسیة مثل حریة التعبیرممارستھم حقوقھم األل  
الشیخة لطیفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة  أعادت قسرافي مارس/آذار، یبدو أن السلطات اإلماراتیة 

ثم آخر، إلى بلد بحرا  عاما، بعد أن حاولت الفرار من اإلمارات 33حاكم دبي البالغة من العمر 
دیسمبر/كانون  6أشھر بعد اختفائھا. في  9. لم یشاھدھا أحد علنا أو یسمع عنھا ألكثر من أخفتھا

ت أصدر على "بي بي سي" بشأن إعادتھا القسریة، ئقيبرنامج وثااألول، وقبل ساعات فقط من بث 
  فیھ أن الشیخة لطیفة تحتفل بعید میالدھا مع أسرتھا في دبي. تبیانا ادع حكومة دبي

ة مع ماري للشیخة لطیف تیة صوراانشرت وزارة الخارجیة اإلماردیسمبر/كانون األول،  24في 
روبنسون، وھي مفوضة سابقة لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ورئیسة إیرلندا السابقة، لدحض 

غم ھذه التأكیدات، لیس من الواضح أن الشیخة لطیفة ر"ادعاءات كاذبة" بأنھا أُعیدت ضد إرادتھا. 
قل إلى مكان آمن على الضغط على السلطات للسماح لھا بالسفر بشكل مست مإرادتھا. نحثكموجودة ب

.التحدث بأمان عن نفسھافیھ ومحاید یمكنھا   
/شباط، فبرایر 5في أبو ظبي في قداسكم المفتوح منھم  ونسیحضر عدید، واألجانبشكل الرعایا ی

رغم بعض . 2011عام لالمئة من سكان اإلمارات، وفقا إلحصاءات الحكومة لب 88.5أكثر من 
ما یزال العدید من العمال المھاجرین ذوي األجور المنخفضة معرضین بشكل كبیر ، اإلصالحات
.للعمل الجبري  

یواصل نظام الكفالة ربط العمال المھاجرین بأرباب عملھم، وال یُسمح للعمال تغییر أرباب العمل قبل 
بون على عاقَ ی فقدأما الذین یغادرون أصحاب العمل  نھایة العقد من دون موافقة صاحب العمل.

الیة نطاق الحمایة العم 2017وسع قانون عام  الغرامات والسجن والترحیل.بما یشمل ، "الھروب"
، لكن األحكام تظل أضعف من تلك الواردة في قانون العمل لعمال المنزلیینللعامالت وا األساسیة
ساعات العمل األجور غیر المدفوعة، ، من تجاوزاتواجھ عامالت المنازل مجموعة من التالوطني. 
.البدنیة والجنسیةنتھاكات االو، الطویلة  

. الحقوقيرغم تأكیداتھا على التسامح، لم تظھر حكومة اإلمارات أي اھتمام حقیقي بتحسین سجلھا 
على المسرح العالمي. لذلك، نعتقد أن من  اصورتھبشأن  امدى حساسیتھ تومع ذلك، فقد أظھر

. لكي تواجھ مسؤولیاتھا الحقوقیة ضغوط دولیة قویة ممارسةالضروري   



في رجاًء ال  تترددوا إلى أي معلومات إضافیة بخصوص أي من القضایا التي أثرتھا،  مإذا احتجت
. XXXXXXXX أو XXXXXXXXزیادین على ة ي ھبتاالتصال بزمیل  

 
حترام،مع كامل اال  

 
سارة لیا ویتسن   

التنفیذیةمدیرة ال  
قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا   

  ھیومن رایتس ووتش
 

ترو بارولینیى: الكاردینال بینسخة إل  
وزیر خارجیة الفاتیكان  

 


