
 ة اإلمارات العربية المتحدةــدول
 

ة مالة الوافدة وتخفيف القيود الناجمفي مجال تاسين وضعية الع صحاااتواصمت اإلمارات اإل
، وعززت باب في تشكيل مجمس الوزراء تباًعال، وعززت فرص تمثيل النساء والشعن نظام الكفي

 سورياو  فمسطينو  العراقمساىماتيا اإلنسانية واإلغاثية في سااات األزمات العربية، وخاصة في كل من 
 .الصومالو 

ع، وبينما اتخذت اكومة إمارة دبي خطوات تشريعية إيجابية لتعزيز العمل األىمي وثقافة التطو 
في عحاقتيم فقد واصمت السمطات بصفة عامة فرض تدابير مشددة عمى اركة األشخاص المشتبو 

صياغات تشريعية فضفاضة  إقرارمن خحال  ،وفرض قيود عمى الاريات العامة بالتنظيمات اإلرىابية
 تسمح بمحااقة الناقدين لسياساتيا في سياق االىتمام بـ"مكافاة التطرف والكراىية". 

وضعية اقوق اإلنسان بمواصمة اإلمارات انخراطيا في التاالف العربي لدعم الشرعية  وتأثرت
 .ومصر والبارين السعودية في اليمن بقيادة السعودية، واممة مقاطعة قطر التي بادرت إلييا مع كل من

 

 شكيلبت 7192أكتوبر/تشرين أول  91صدر المرسوم االتاادي في  الصعيد القانونيعمى 
 فضحاً بزيادة سيدة عن التشكيل السابق،  نساء تسع بينيم عضًوا 19وتضمن التشكيل  ،راءالوز  مجمس
 من الشباب. وزراء تعيين عن

 7في  9127 لسنة 92 رقم السفر وجوازات الجنسيةالخاص ب االتاادي القانونل كما عد
 وأعطى بية،األجن المواطن لزوجة الجنسية منح وصحاايات شروط وتضمن ،7192نوفمبر/تشرين ثان 

 ممارسة شروط تضمنيا، كما منا بشروط التقيد دون يشاء لمن الجنسية منح صحاايات الدولة رئيس
 الااصل لممواطن الاق ىذا يكون وأن شعبية، أو نيابية ىيئة لدى الترشح أو االنتخاب اق المواطن

 .القانون باكم الجنسية عمى
 اإلجراءات في بعد عن االتصال تقنية استخدام شأن في 7192 لسنة 5 رقم القانون صدرو 
 المدعي أو المترجم أو الخبير أو الماامي أو الشاىد أو عميو المجني أو ممتيمل القانون ويتيح الجزائية،
 المتيم لماامي القانون ويجيز ،الجزائية اإلجراءات في بعد عن االتصال تقنية استخدام المدنية بالاقوق
 .بعد عن االتصال تقنية عبر المااكمة أو التاقيق إجراءات ثناءأ معو الاضور أو موكمو مقابمة

  لسنة 95 رقم ونــــــالقان 7192ول ـــــــــر/أيمــــسبتمب 72السمطات في  وأصدرت
 الخدمة عمال مين من انوعً  91 القانون وادد ،المساعدة الخدمة عمال بشأن 7192

 أسرتو أو العمل لصااب العامل يؤدييا التي الخدمة" بأنيا المساعدة الخدمة القانون وعرف ،المساعدة
 واالجازات العمل وتنظيم ،العمل وعقد العمال، وتشغيل استقدام مكاتب القانون وينظم ،"العمل مكان في

نياء ،الخدمة نياية ومكافأة ،العمل أوضاع عمى والتفتيش ،والعامل العمل صااب والتزامات  ،العقد وا 
 المتصمة بالعامل الحااقة األمراض أو اإلصابات عن تعويضاق ال كفلي كما، المنازعات وتسوية
 عن التنازل عمى العامل بامل العمل لصااب يسمح ولكن ،اأسبوعيً  رااة يوم القانون ادد كما. بالعمل
 ،العمل ماكنأو  التوظيف وكاالت مكاتب بتفتيش القانون ويسمح ،نقدي بدل مقابل األسبوعية الرااة
 .واالنتياكات اتالعقوب دوياد

 

  األساسيةأواًل: الحقوق 
تواصل السمطات اإلماراتية توقيف بعض  الحق في الحرية واألمان الشخصيعمى صعيد 

خحال الفترة الشخصيات اإلعحامية والثقافية عمى صمة بعحاقتيم بتنظيمات تصنفيا الدولة باإلرىاب، ف
خحال  7192/نيسان بريلإي "وارد بدر السالم" في أوقفت السمطات اإلعحامي العراق التي يغطييا التقرير

مؤسسة ثقافية إماراتية، كما تواصل السمطات ااتجاز الصافي األردني "تيسير لدعوة تمبية زيارتو لمبحاد 



وز الدولة، وعاقبتو بتيمة إىانة رم 7192وأدانتو في مارس/آذار  7195نجار" منذ ديسمبر/كانون أول ال
 سنوات. بالسجن لثحاث

نظيم "جبية النصرة" نت السمطات قد ألقت القبض عمى ثحاثة أشخاص بتيمة االنضمام إلى تكا
 7192يناير/كانون ثان  91بتيم تأييد التنظيم عبر وسائل التواصل االجتماعي، وفي  السوري، وأدينوا

شخص وافد ما أدين نيثاني، بوُعوقبا بالسجن سبع سنوات لألول وسنة واادة لمأدين مواطنان إماراتيان 
 في القضية ذاتيا وُعوقب بالسجن لخمس سنوات.

 

من مظاىر سوء المعاممة  تداولت مصادر عدًدا معاملة السجناء والمحتجزينوعمى صعيد 
 اإلماراتي السجين أقدمو  مع التنظيمات اإلرىابية ومعارضين،لمماتجزين والسجناء بتيم تتعمق بالعحاقة 

عمى اإلضراب عن الطعام  7192 يارأمايو/ 72في اآلخرين وعدد من السجناء الرضوان"  "عمران
ميينة، و"الرضوان"  بصورة لمتفتيش خضاعيما  و  الماتجزين عنابر السجن اراس امتاقاااتجاجًا عمى 

 خوان ومااولة معاقب بالسجن لمدة سبع سنوات عمى صمة بتيم االنتماء إلى تنظيم اإل
 .7197قمب نظام الاكم في العام 

 

تنظر دائرة أمن الدولة في الماكمة االتاادية العميا  الحق في المحاكمة العادلة وعمى صعيد
خوان، وتنتيج الماكمة في الطعون عمى األاكام الصادرة بإدانة ومعاقبة المتيمين باالنتماء لتنظيم اإل

اء المراجعات الااالت إاالة السجناء إلى مراكز لممناصاة )وىي مراكز متخصصة في إجر  معظم
قضايا عمى  ثحاثة مواطنين إماراتيين في ثحاثرفضت الماكمة طعون االستئناف من فكرية(. كما ال

، وقررت الماكمة 7192العقوبات الصادرة باقيم لحانتماء إلى تنظيم االخوان في أكتوبر/تشرين أول 
 ر.أشيستة اءىم قيد المراقبة لالعميا إيداع السجناء الثحاثة في مراكز "المناصاة" وبق

 

 ثانيًا: الحريات العامة 
ممارسات تقييدية عمى ارية الرأي  تفرض ما زالت السمطات والتعبير الرأي حريةعمى صعيد 

 والتعبير بما يتجاوز مقتضيات مكافاة اإلرىاب أو التاريض عميو.
 -7192لسنة  771رقم يامل وفق قرار وزراي -أعمنت الاكومة  7192مارس/آذار  91ففي 

 بالتاقيق وتختص، أبوظبي العاصمة ومقرىا المعمومات تقنية لجرائم االتاادية بةالنيا عن إنشاء
 المساس في( نترنتاإل) المعموماتية الشبكة استعمال جرائم في الجزائية الدعوى ومباشرة والتصرف
 رعات،التب وجمع والمتفجرات، والذخيرة لألسماة القانوني غير والترويج بالبشر، واالتجار العامة، باآلداب

 اإلليية الذات إلى واإلساءة مسيرات، وأ لمظاىرات أو الدولة، قوانين إلى االنقياد لعدم والدعوة والتاريض
 األخرى األديان شعائر أو لمقدسات أو اإلسحامية، الشعائر أو المقدسات إلى أو واألنبياء الرسل لذات أو

 وأاكامو شعائره من ممعُ  ما أو اإلسحامي ينالد مناىضة أو اإلسحامية، الشريعة ألاكام اوفقً  المصونة
 وما العقمية المؤثرات أو لممخدرات الترويج أو واالتجار المعاصي، وتاسين بغيره، التبشير أو بالضرورة،

 غير األموال وتاويل القانونية، األاوال غير في فييا التعامل تسييل أو تعاطييا كيفية أو اكميا، في
 أو إخفاء بقصد أو اركتيا، أو مصدرىا أو اقيقتيا تمويو أو إخفائيا أو اعيادإي أو نقميا أو المشروعة

 إاالتو العمل مصماة تقتضى وما استخداميا، أو ايازتيا أو اكتسابيا أو المشروع، غير مصدرىا تمويو
 .المعمومات تقنية جرائم من إلييا

 األردني الصافي بسجن 7192آذار/مارس 91 في االتاادية أبوظبي استئناف ماكمة واكمت
بعاده إماراتي درىم ألف 511 وتغريمو سنوات 1 لمدة" النجار تيسير"  فترة انقضاء بعد البحاد عن وا 

 اإلسرائيمية الارب من اإلمارات منيا دول عدة موقف انتقد ايث الدولة"، رموز "إىانة بتيمة العقوبة



 كانون/ديسمبر 91 في اعتقمتو قد ماراتاإل في األمنية األجيزة وكانت ،7191 في العام غزة قطاع عمى
 من زوجتو تمكنت عندما 7192 ثان كانون/يناير 77 في سوى اعتقالو عن يكشف ولم ،7195 أول

 لو ُتوجو لم أنو زوجيا وأخبرىا ،7192 مارس/آذار أوائل الوثبة سجن إلى نقمو بعد اىاتفي   إليو التادث
 التواصل وسائل عمى نشرىا تعميقات بشأن معو اققت اإلماراتية السمطات وأن بعد، رسمية تيم أي

 .اإلمارات في لمعمل انتقالو من اتقريبً  عام قبل االجتماعي
سنوات وغرامة مميون درىم   91مارات اكًما بالسجن لمدة أصدرت اإل 7192مايو/أيار 19وفي 
 مة بالتشييراالتي اإلنسان لاقوق الخميج لمركز االستشارية الييئة عضو امد منصور"أباق الناشط "

 االجتماعي. التواصل شبكات عمى اإلمارات اكومةإلى  واإلساءة
 عمى سنوات عشر لمدة بالسجن ااكمً  7192 آذار/مارس 71 ماكمة في كذلك أصدرت

 الدولة بسمعة لإلضرار موقع "تويتر" عمى كاذبة معمومات نشر بتيمة غيث" بن "ناصر األكاديمي
 .مركزىا

يونيو/ازيران  2في  اإلمارات لدولة العام النائب عمنأ لخميجية مع قطروفي سياق األزمة ا
 يعد   الموضوع ىذا في اإلمارات دولة موقف عمى االعتراض أو قطر دولة مع التعاطف إبداء أن 7192
 عن تقل ال التي وبالغرامة سنة عشرة خمس إلى ثحاث سنوات من المؤقت بالسجن عمييا معاقًبا جريمة

 .درىم ألف خمسمائة
 

 لسنة 97 رقمت اكومة دبي القانون صدر أ حرية إنشاء الجمعيات وتكوينهاوعمى صعيد 
 دور تفعيلاإلمارة، وذلك بيدف  في األىمية المنشآت تنظيم بشأن 7192يوليو/تموز 9في  7192
 تيال المجاالت كافة في خدماتيا تقديم من وتمكينيا األىمية المنشآت ترخيص وتنظيم المدني المجتمع

، وادد المجتمعية والمشاركة التطوعي العمل عمى والجيات األفراد تشجيع إلى إضافة ،المجتمع تيم
 والمينية والتربوية والعممية والثقافية والتعميمية والصاية االجتماعية المجاالت أنشطة الجمعيات األىمية

  يصدر العام نفعال تاقيق إلى تسعى أخرى مجاالت وأي "واإلنسانية والفنية واإلبداعية
 .دبي في المجتمع تنمية لييئة العام المدير من قرار بتاديدىا

  استيفاء بعد األىمية الجمعية بترخيص المجتمع تنمية ىيئة تقوم لمقانون اووفقً 
 عشرة عن المؤسسين عدد يقل أال، ومنيا القانون ىذا في عمييا المنصوص الشروط جميع

 لمجمعية أساسي نظام تقديم يشترط كما الدولة، مواطني من نعضوا بينيم من يكون أن شريطة أعضاء،
 المقترح األىمية الجمعية مقر بيان وكذلك بموجبو، الصادرة والقرارات القانون ىذا وأاكام يتفق األىمية
 القانون تطرقو  لمتجديد، قابمة واادة سنة األىمية الجمعية ترخيص مدة وتكون الجغرافي، عمميا ونطاق

 أعضاء بين من يكون أن عمى السري، االنتخاب عبر الجمعيات تمك إدارة مجمس أعضاء ينتعي إلى
 .األقل عمى مواطنان اإلدارة مجمس

* * * 
 


