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، من بين آخرينمحاكمة أكاديمي إماراتي وصحفي أردني، ب 2016النتقادات في امع اإلمارات  عدم تسامحاستمر 

 .في حرية التعبير احقهم ابسبب ممارستهم

 

 وقد أدلوا بشهادات قابلة للتصديق حول، 2015 فيقسرا  فتهم الدولةخأمواطنين ليبيين  عدةبرأت محاكم اإلمارات 

 .لمعتقلينلسوء المعاملة المتكررة  أخرى حول أدلة تأمن الدولة. ظهرفي مقار احتجاز تتبع لتعذيب التعرض ل

 

. واصلت الحقوقيين البارزينطين الستهداف الناش ماديا ةمكلفعلى اإلنترنت مراقبة لل برمجية فعّلت حكومة اإلمارات

منع التقييدية رهاب المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان من زيارة البالد. واصلت قوانين مكافحة اإل منعالحكومة 

 .نتهاكاتاالالضحايا وعائالتهم من التحدث علنا ضد 

 

لخطر االعتقال التعسفي والسجن. منظمات حقوقية دولية يتعرضون  إلى واتحدثعرف أنهم الذين ي  سكان اإلمارات 

 إلى تهمأنشط تؤديعقوبة اإلعدام لألشخاص الذين على  2014 لعاماإلماراتي ينص قانون مكافحة اإلرهاب 

 .القانون دون تعريف األمرين فيلوحدة الوطنية أو السلم االجتماعي"، اإلضرار با"

 

 حتى مجهوال ل مكانهوظ 2015 آب/في أغسطس قسراالسلطات  أخفتهاإلماراتي ناصر بن غيث، الذي األكاديمي 

تقارير تشير . 2016 نيسان/في أبريل "المحكمة االتحادية العليا" ته أمامبدأت محاكم، الملخصهذا وقت كتابة 

، 2012عام ل "جرائم تقنية المعلوماتقانون "وقانون العقوبات،  عدة مواد منبانتهاك  التهامهالمحاكمة  حول إعالمية

تغريدات وصور  6"بـمحلية،  يةعالمإ ، وفقا لتقاريرالتهمبعض هذه تتعلق . 2014لعام  اإلرهابمكافحة  وقانون

 ".المصري وحكومتهتسخر من الرئيس 

 

نترنت اإل عبراالنتقادات بتعلق ي 2016اإلمارات تيسير النجار عائلته أن اعتقاله عام  المقيم فيأبلغ الصحفي األردني 

وتدمير قوات األمن المصرية األنفاق بين قطاع غزة وشبه جزيرة  ،لعمليات العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزةل

 .المصريةسيناء 

 

المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ن فيهم ، بمالحقوقيينمجموعة من خبراء األمم المتحدة  انتقدت، شباط/في فبراير

تعمل والمقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين، ورئيس الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، 

نه تلقى معلومات إ. قال المقرر الخاص المعني بالتعذيب 2014منذ  محتجزين تعسفامواطنين ليبيين  5مع  اإلمارات

، برأت المحكمة االتحادية العليا الرجال من 2016 أيار/لرجال للتعذيب. في مايواالسلطات  إخضاعتفيد بة قموثو

 .ماعات مسلحة في ليبيابج صلتهم

 



الرئيس المصري السابق محمد  أحد مستشاريجهاز أمن الدولة في اإلمارات، ادعى ابن بفي قضية أخرى تتعلق 

في جماعة  ته" لحمله على االعتراف بعضويوحشي ونفسي بدنيلتعذيب " هعرضتمرسي أن السلطات اإلماراتية 

 .2012أمن الدولة منذ  مع العديد من ادعاءات معتقلي يتفق االدعاء. "نيالمسلماإلخوان "

 

قوانين الجرائم  ن سبت إليه بموجبعمال البريطاني ديفيد هايغ من تهم األ، برأت محكمة في دبي رجل آذار/في مارس

في محاولة فاشلة  ضربته وصعقته كهربائيااإللكترونية في اإلمارات. ادعى هايغ بعد اإلفراج عنه أن شرطة دبي 

لسجناء خالل عامين من لضباط السجن ضرب اتهامات بالتزوير. وقال هايغ إنه شهد بانتظام بإلجباره على االعتراف 

 .شهود اإلثباتأو استجواب نفي تقديم أدلة  كما لم يستطعمحاكمته،  خاللأدلة ضده ير نه لم إالحبس. وقال هايغ 

 

يركز على أمن اإلنترنت وحقوق  معهد بحوث في جامعة تورنتو - "سيتيزن الب" حزيران/يونيو نشره فيحدد تقرير 

سيتيزن الب وصف . 2012، يعود تاريخها إلى عام يينسلسلة من الحمالت الرقمية ضد معارضين إمارات - اإلنسان

وراء أال تكون الدولة ن من غير المعقول إ"، وقال تمثل تهديدا لألمن الرقمي ةمتطور جهةهذه الحمالت بأنه " نفذم  

نفذ الحملةبحاث عدة معلومات تشير إلى وجود صلة بين الاألالحملة. حددت   .وحكومة اإلمارات طرف م 

 

بعد تحديد سيتيزن الب  "آيفونهاتف " كافة مستخدميصالح لبرمجيا  اتحديث "أبل"، أصدرت 2016 آب/في أغسطس

 برمجيات خبيثة، في محاولة لوضع "إن إس أو" يةسرائيلاإلبرمجيات الشركة  التي استغلتهاعيوب في نظام التشغيل 

 .أحمد منصورالبارز اإلماراتي الحقوقي على هاتف الناشط للمراقبة 

 

العديد من العمال ، وةيالحكوم 2011، وفقا إلحصاءات اإلماراتمن سكان  بالمئة 88.5يشكل االجانب أكثر من 

 .بعض اإلصالحات رغم، معرضين لظروف العمل الجبري الزهيدةالمهاجرين ذوي األجور 

 

. 2016 حيز التنفيذ فين الجدد حدد قواعد إنهاء العمل ومنح تصاريح عمل للموظفيالذي يمرسوم وزارة العمل  دخل

لعمال تغيير أصحاب العمل ومن المفترض أن تسهل نظريا على اهذه القواعد جزئيا نظام الكفالة في اإلمارات، تنظم 

 .حقوقهم انت هكتإذا  انتهاء عقودهمقبل 

 

ساعد على حماية العمال المهاجرين ي قدوزارة العمل ل مرسوم آخر 2016دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 

، وهي ممارسة وا عليها بدايةأقل من تلك التي وافق االعمال أجوريتلقى  حيثاستبدال العقد،  من الزهيدةذوي األجور 

 ينستثن  الالتي ي  المنازل،  على عامالتجديدة ال. ال تنطبق المراسيم تهيئة ظروف العمل الجبرييمكن أن تؤدي إلى 

 .حماية قانون العمل اإلماراتيبير تداصراحة من 

 

 مكافحة التمييز قانون"كما ورد في في تعريف التمييز مشموال يس لالتمييز على أساس الجنس والنوع االجتماعي 

  .2015" لعام والكراهية

 



بعض أحكامه تميز اإلمارات، وفي مسائل األحوال الشخصية  2005لسنة  28رقم  "األحوال الشخصية نقانو"ينظم 

لرجال الحق لولي أمرها عقد زواجها.  يبرمتتزوج،  عندمالمرأة اضد المرأة. على سبيل المثال، ينص القانون على أن 

للطالق أن تقدم طلبا المرأة التي ترغب في الطالق من زوجها على في تطليق زوجاتهم من جانب واحد، في حين أن 

عالقات جنسية مع زوجها دون  رفضت أن تقيمي النفقة إذا، على سبيل المثال، حقها ف قد تفقد المرأةمحكمة.  بحكم

، مع استثناءات قليلة، إذا قررت أن اناشزومطلوب من النساء "طاعة" أزواجهن. يمكن اعتبار امرأة  ،عذر شرعي

  .تعمل دون موافقة زوجها

 

يسمح بضرب  االتحادي قانون العقوبات ه مناقتبست في حيثيات حكما 2010عام أصدرت المحكمة االتحادية العليا 

 بدنية. ترك آثارا ي، شريطة أال ها على شيء ماأو إكراهبها العقاب  أشكاال أخرى من هوإلحاقزوجته  الزوج

 

والد واأل ..."تأديب الزوج لزوجتهبـ من قانون العقوبات  53المادة تسمح . سريالعنف األباإلمارات قوانين سمح ت

 .في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونااالعتداء القصر" طالما أن 

 

في  16ألطفال الذين تزيد أعمارهم على باعقوبة الجلد  إمكانية إنزالعلى  والمشردين قانون األحداث الجانحينينص 

 .القتل واالعتداء والضرب، والجرائم المتعلقة بالكحول، والسرقة، أو العالقة الجنسية خارج الزواج جرائم

 

هتك ف( "تعرّ  دون أنمن قانون العقوبات تجرم ) 356المادة  لكنالمثلية صراحة. االتحادي قانون العقوبات ال يحظر 

محاكم اإلمارات هذه المادة إلدانة تستخدم ، من حيث الممارسة. ال يقل عن السجن سنةوي عاقب عليه بما "، العرض

التي تتم بالتراضي خارج مع الجنس اآلخر جرائم الزنا، والتي تشمل العالقات الجنسية األشخاص والحكم عليهم ب

  .العالقات الجنسية المثليةها وغيرها من الجرائم "األخالقية"، بما في ،إطار الزواج

 

عاقب ي  يمكن أن قوانين تجرم العالقات المثلية، بما في ذلك أبو ظبي حيث داخل االتحاد مارات اإلمختلف لدى 

أعوام  10 السجن دبيفي حين تفرض عاما،  14بالسجن لحد أقصى طبيعي مع شخص آخر" الالجنس غير ممارسة "

 .المثليةتهمة على 

 

السعودية ضد  بقيادةمشاركتها العسكرية في اليمن، حيث تساعد في الحملة العسكرية على حافظت اإلمارات 

ا ماإلماراتية الجوية  اتإذا كانت القو . ومن غير الواضح"أنصار هللا" مسمىأيضا ب ةالمعروفالجماعة الحوثيين، 

  .لى األرض جنوب البالدا تزال عمالقوات اإلماراتية التحالف، ولكن لقوات تشارك في الضربات الجوية  تالز


