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 المقدمة 1

لدولة اإلمارات العربية المتحدة أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة  التقارير في تقديمدورة  أول تم تقديم هذا التقرير في سياق

متحدة على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة لألمم المتحدة. صادقت اإلمارات العربية ال

في  ياألول مارات. وكان من المقرر تقديم تقرير اإل2012في عام   UNCAT)أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )

 .1 2018 يونيو 20تقديمه في ب ، لكن السلطات اإلماراتية قامت 2013أغسطس  19

، أعلنت وكالة األنباء الحكومية  2021في تشريعاتها. في نوفمبر  مهمة تقريرها، حدثت تغييرات ماراتاإل قدمتمنذ أن  

انون الجرائم والعقوبات تضمنت التغييرات القانونية المعلنة سن ق ، وقد2قانونًا اتحاديًا 40اإلماراتية )وام( عن تعديل 

وبالتالي فإن مواد قانون العقوبات المشار إليها . 20223لذي دخل حيز التنفيذ في يناير الجديد )قانون العقوبات( ا تحادياال

في  ماراتاإل اذكرته ن المواد التيعقوبات الجديد وبالتالي قد تختلف في هذا التقرير هي المواد الواردة في قانون الع

 تقريرها.

اإلمارات العربية  دولة في مناهضة التعذيب طبيق اتفاقيةالصلة المتعلق بت اتسيعرض هذا التقرير اإلطار القانوني ذ 

المتحدة، كما سيذكر تطبيق هذه األحكام )أو انتهاكها( في الممارسة العملية. وفي هذا الصدد، ستبين األقسام التالية أنه على 

اإلمارات العربية  دولة ، فإن التعذيب منتشر على نطاق واسع فيالموجودة الرغم من وجود بعض الضمانات القانونية

 ً  ما يمر دون عقاب. المتحدة وغالبا

، 2013سبيل المثال في عام . على مناهضة التعذيبعلى اتفاقية  اإلمارات تدقاوقد تجلى ذلك عدة مرات منذ أن ص

إلمارات مجموعة )ايشار إليهم عادةً باسم  فرداً  94اإلمارات العربية المتحدة في محاكمة جماعية مثيرة للجدل لـ انخرطت 

 اعتقالتم من المثقفين والناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين انتقدوا الحكومة اإلماراتية عالنية. إماراتياً  94؛  (94

إجبارهم على تم تعرضوا للتعذيب و وقد، العديد من الذين حوكموا دون أمر قضائي واحتجزوا في مكان سري لعدة أشهر

ً  دمتاستخالتوقيع على اعترافات   إلدانتهم. الحقا

 مارات،، قامت المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقالل القضاة والمحامين، غابرييال كنول، بزيارة اإل2014وفي عام 

، واحتجازهم في أماكن احتجاز غير قضائيوأعربت عن قلقها إزاء االدعاءات الموثوقة بشأن اعتقال أفراد دون أمر 

  4االعتراف. إجبارهم على وسوء المعاملة، من أجلرسمية، وتعرضهم للتعذيب 

كنول أن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة المقدمة إلى القضاة أو المدعين العامين ال تؤدي إلى  حظتقد الو

 5تحقيقات. إلى إجراءات قضائية أو

ً أشار ف تبنى، 2017وفي عام  فيما يتعلق باإلمارات العربية أنّه يه إلى الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي رأيا

سلسلة من الحاالت في السنوات األخيرة من الحرمان التعسفي من الحرية، ال سيما بعد استخدام التعذيب  هنالك المتحدة،

أو  االستخدام الشائع والممنهج للحبسإلى  مع اإلشارةوسوء المعاملة لإلكراه على االعترافات في اإلجراءات الجنائية، 

                                                           
موعد تقديمه في ، كان من االتفاقية 19جب المادة لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التقرير األولي المقدم من اإلمارات العربية المتحدة بمو1 

 (."يشار إليه فيما يلي باسم "تقرير الدولة) UN Doc. CAT / C / ARE / 1 ، 2018يونيو  20 وقد تم تقديمه في  ، 2013
 ، 2021نوفمبر  27وام، اإلمارات العربية المتحدة تتبنى أكبر إصالح تشريعي في تاريخها،  - اإلماراتية وكالة األنباء 2

http://wam.ae/en/details/1395302997239    (2022أبريل / نيسان  20في )تم تصفح الموقع. 

ن الدستور م 120في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تندرج األمور المتعلقة باألمن الداخلي ضمن االختصاص التشريعي لالتحاد )المادة 3 

مادة اإلماراتي(. يصوغ مجلس الوزراء القوانين االتحادية ويراجعها المجلس الوطني االتحادي قبل أن يصادق عليها المجلس األعلى لالتحاد )ال

 .من الدستور اإلماراتي(. كل هذه المجالس هي هيئات تنفيذية 110

 UN،  2015مايو  5لخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين، غابرييال كنول، مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، تقرير المقرر ا4 
)Doc. A / HRC / 29/26 / Add.2 52( ، الفقرة. 2014فيما بعد بتقرير المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين لعام  يشار إليها. 

 .53، مرجع سابق، الفقرة. 2014 املع تقرير المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين 5 

http://wam.ae/en/details/1395302997239
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شكل جرائم ضد اإلنسانية في تقواعد األساسية للقانون الدولي قد الانتهاك و غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية 

 .6ظروف معينة

من المعلومات حول انتشار ممارسة التعذيب في اإلمارات العربية المتحدة. يتم  توفر األقسام التالية من هذا التقرير مزيداً 

، الذي يقدم لمحة عامة عن حاالت التعذيب في اإلمارات العربية األولمات الواردة في التقرير بالملحق استكمال المعلو

 في السنوات الماضية.لحقوق اإلنسان  منّاالمتحدة التي وثقتها 

 

 تعريف التعذيب وتجريمه وحظره المطلق 2

 أن يتم إدماجيجب ، . في اإلمارات2012دقت اإلمارات العربية المتحدة على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام اص

 ، أصبحت اتفاقية مناهضة التعذيب قانوناً للسلطات اإلماراتيةوفقًا  . 7من القانون المحلي المعاهدات الدولية لتصبح جزًءاً 

ً وطني ومع ذلك حتى اآلن، ال يجرم  8الجريدة الرسمية. ونشره فيعليه  ةصادقالم تم الذي التحاديمع نشر المرسوم ا ا

 ً ال يعرض أي  من الدستور اإلماراتي على أنه " 26مع االتفاقية. تنص المادة  القانون اإلماراتي التعذيب بطريقة تتفق تماما

ً  28انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة"، بينما تحظر المادة  ً  ايذاء المتهم جسمانيا  .9أو معنويا

كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو  على " المؤقت عقوبة السجن من قانون العقوبات 290فرض المادة ت بدورها،

التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على االعتراف بجريمة أو على اإلدالء بأقوال أو معلومات 

موظفين العموميين التي تفرض على ، تواصل تجريم أفعال ال 291المادة التالية ،  10".في شأنها أو لكتمان أمر من األمور

  11المدانين عقوبة أشد من تلك التي يفرضها القانون أو تختلف عن العقوبة التي حكم بها على الشخص.

بشكل أوسع على " كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من الناس اعتماداً  293تعاقب المادة كما 

ً ببدنه أخل بشرفهعلى سلطة وظيفته ف اإلماراتي  الجزائيةمن قانون اإلجراءات  2، تنص المادة أخيراً  .12"أو أحدث آالما

ً او معنوياً، كما يحظر تعريض اي إنسان للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة،  على أنه " يحظر إيذاء المتهم جسمانيا

 .13"ويكون باطالً كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق.

من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن العقوبات المرتبطة باألفعال المجّرمة  1 تغطي معظم جوانب المادة الموادفي حين أن هذه 

ً  290ال تعكس بالضرورة خطورة التعذيب. تنص المادة  للمادة  من قانون العقوبات على عقوبة السجن التي قد تتراوح، وفقا

فقد نصت على أن عقوبة الجاني ال تزيد على خمس  291. وفيما يتعلق بالمادة اماً ع 15إلى  3من نفس القانون، من  60

جرمها تعلى عقوبة ال تقل عن سنة واحدة، على الرغم من خطورة األفعال التي  293سنوات سجن. وأخيراً، تنص المادة 

 .المادة

ى اإلطالق يمكن أن تبرر التعذيب، على صراحة أنه ال توجد ظروف استثنائية علذكر ت مادةوعالوة على ذلك، ال يوجد 

صراحة نص ت مادة. وبالمثل، ال يوجد لمناهضة التعذيب( من اتفاقية األمم المتحدة 2) 2النحو المنصوص عليه في المادة 

                                                           
،  2017أغسطس  22بشأن أحمد علي مكاوي )اإلمارات العربية المتحدة( ،  47/2017الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، رأي رقم 6 

UN Doc. A / HRC / WGAD / 2017/47  ،-dds-https://documents  -
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/269/17/PDF/G1726917.pdf?OpenElement  ( ، 2022مايو  12في )تم تصفح الموقع

 . 36رة. الفق

 من الدستور. 125؛ والمادة  90، المرجع نفسه، الفقرة. دولةانظر تقرير ال7 

 .95تقرير الدولة، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 8 

 https://menarights.org/sites/default/files/2016-: الرابط التالي النسخة اإلنجليزية متاحة على9 

11/UAE_Constitution_2004_EN.pdf ( 2022أبريل  8في  تصفح الموقع تم ، )28،  26 المواد. 

 من قانون العقوبات. 290المادة 10 
 ن قانون العقوبات.م 291 لمادةا 11

 ن قانون العقوبات.م 293لمادةا12 

 ، قانون اإلجراءات الجنائية.2المادة 13 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/269/17/PDF/G1726917.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/269/17/PDF/G1726917.pdf?OpenElement
https://menarights.org/sites/default/files/2016-%2011/UAE_Constitution_2004_EN.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2016-%2011/UAE_Constitution_2004_EN.pdf
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( من اتفاقية 3) 2على أنه ال يجوز االحتجاج بأمر صادر عن مسؤول أعلى أو سلطة عامة لتبرير التعذيب، وفقا للمادة 

 .لمناهضة التعذيبم المتحدة األم

 التوصيات:

  تنص على أنه ال توجد ظروف استثنائية من أي نوع يمكن أن تبرر  مواداً تعديل التشريعات اإلماراتية لتشمل

 .التعذيب، وأنه ال يجوز التذرع بأمر من مسؤول أعلى أو سلطة عامة لتبرير التعذيب

 قوبات المرتبطة بالتعذيب خطورة الجريمة.تعديل التشريعات اإلماراتية لضمان أن تعكس الع 

 بدأ عدم اإلعادة القسريةم 3

بشأن  2006لعام  39( من القانون االتحادي اإلماراتي رقم 10) 9، فإن المادة السلطات اإلماراتيةكما ورد في تقرير 

ب أو المعاملة أو العقوبة التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية تحظر تسليم أي شخص تعرض أو قد يتعرض للتعذي

من نفس  19و 17القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بما ال يتناسب مع الجريمة المرتكبة في الدولة الطالبة. وتنص المادتان 

القانون كذلك على أن للشخص المعني الحق في حضور محام في جلسات التسليم. ويجوز الطعن في قرار التسليم في 

ً  30غضون   .22فقا للمادة ، ويوما

ً قانونية أساسية، فمن المهم أيضالضمانات الولئن كانت هذه  المذكورة أعاله، حيث تمنع هذه  9من المادة  3مراعاة الفقرة  ا

الفقرة تسليم المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع سياسي ولكنها تستثني من هذا االستثناء، من بين أمور أخرى، الجرائم 

 اإلرهابية.

ً من الن  لجرائم اإلرهاب. في هذا  ألن اإلمارات العربية المتحدة لديها تعريف واسع جداً  احية العملية، قد يكون هذا إشكاليا

بشأن  2014لعام  7الصدد، أعرب العديد من المكلفين بواليات خاصة لألمم المتحدة عن قلقهم بشأن قانون اإلمارات رقم 

ال يبدو أنه يتماشى مع االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان لدولة اإلمارات العربية أنه  قالوا، والذي 14مكافحة جرائم اإلرهاب

 المتحدة.

ووفقًا لهم، فإن التعريفات الواردة في ذلك القانون تفتقر إلى لغة دقيقة ال لبس فيها، مما قد يضر باليقين القانوني ويسمح  

 ً ً ة مرتكبيها على أنها إرهاب قاضابتفسير أشكال معينة من النقد أو المعارضة وم أيضا   15لتقدير السلطات المختصة. وفقا

إلى تسليم منتقدين أجانب من اإلمارات إلى  الصياغة الفضفاضةعندما يتعلق األمر بتسليم المجرمين، يمكن أن تؤدي هذه 

 دولتهم األصلية، حيث قد تتم محاكمتهم بتهمة اإلرهاب بسبب آرائهم السياسية.

 ليس الصك القانوني الوحيد الذي ينظم تسليم المجرمين في 2006لعام  39إن القانون االتحادي رقم وعالوة على ذلك، ف

طرف في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والتي تنص على التسليم  فاإلمارات ،اإلمارات العربية المتحدة

 16اإللزامي لألشخاص بين الدول األطراف.

                                                           
https://menarights.org/sites/default/files/2016- :الرابط التالي متاحة على العربيةالنسخة 14 

11/UAE_TerrorismLaw_AR_1.pdf ( 2022أبريل  22في   تصفح الموقعتم.) 

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب؛ والفريق العامل المعني  ة كل منوالي15 

في حرية التجمع المقرر الخاص المعني بالحق والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وباالحتجاز التعسفي؛ 
بشأن  7رقم  2014السلمي وتكوين الجمعيات؛ والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، تعليقات واقتراحات على قانون 

،  UN Doc. OL_ARE_6 / 2020،  2020نوفمبر  13،  1/2004( الذي ألغى المرسوم االتحادي رقم. 7مكافحة جرائم اإلرهاب )قانون 

unicationFile?gId=25663https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicComm تصفح م )ت

- 20بشأن مكافحة جرائم اإلرهاب"( ، ص  7رقم  2014( )يُشار إليه فيما يلي بـ "تعليقات واقتراحات حول قانون 2022أبريل  20الموقع في 

21. 

والعراق والبحرين والكويت وتونس ولبنان  إلى جانب اإلمارات العربية المتحدة، هناك الجزائر وليبيا وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية16 

 والمغرب واألردن.

https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/UAE_TerrorismLaw_AR_1.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/UAE_TerrorismLaw_AR_1.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25663
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تعتبر فيها قوانين الحاالت التي "، بما في ذلك في في اتفاقية الرياض يمءات من االلتزام بالتسلتوجد استثنا أنه وفي حين 

ً للفقرة أ من « الطرف المطلوب منه التسليم الجريمة ذات طابع سياسي ً على ال يتضمن ، لكن االتفاق  41المادة وفقا نصا

 لتعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة عند التسليم.رفض التسليم في الحاالت التي قد يتعرض فيها الشخص المعني ل

كما أبرمت اإلمارات عدة اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين، بما في ذلك مع دول لديها سجل مروع في مجال حقوق اإلنسان  

أفراد أقلية  لتحديد. وفي هذا الصدد، أفادت مصادر إعالمية بأن الحكومة الصينية تعمل في اإلمارات 17مثل الصين

 18الضغط على السلطات اإلماراتية الحتجاز وترحيل األويغور.مارات من أجل ور الذين ربما فروا إلى  اإلاألويغ

 ً مالحظة أن التسليم ليس الطريقة الوحيدة لدولة ما لطرد شخص ما. في هذا الصدد، ينص القانون االتحادي  من المهم أيضا

على أنه يجوز ترحيل  23بشأن دخول وإقامة األجانب في المادة  1973لعام  6قم لدولة اإلمارات العربية المتحدة ر

 أو األمن العام أو اآلداب العامة المصلحة العامة ت إذا كانإقامة، األجنبي، بغض النظر عما إذا كان لديه تصريح أو تأشيرة 

 2003من قانون أمن الدولة لعام  28ح المادة . وبالمثل، تسمإذا لم يكن لألجنبي وسيلة ظاهرة للعيشأو  تستدعي الترحيل

وال ينص هذان ، لألمن القومي في البالد تهديداً لرئيس جهاز أمن الدولة أن يأمر بترحيل األجنبي عندما يشكل وجوده 

التشريعان على أي استثناء في حالة وجود أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب 

 ند تسليمه. ع

 أيضاً  اإلماراتفي الممارسة العملية، انتهكت وإلى جانب العيوب المذكورة أعاله في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

بتوثيق قضية رجل  لحقوق اإلنسان منّامن اتفاقية مناهضة التعذيب. على سبيل المثال، قامت  3التزاماتها بموجب المادة 

ً 19عبد الحفيظ محمد رمضاناألعمال الباكستاني   27من قبل قوات األمن اإلماراتية في  ، الذي تم اعتقاله وإخفائه قسريا

 .2022فبراير  2، قبل ترحيله إلى باكستان في 2022يناير 

ً إلى قومية البلوش انتقل إلى اإلمارات العربية المتحدة بعد مقتل والده وشقيقه األصغر في وقد ، رمضان ينتمي عرقيا

على  ليس فهو معرض لخطر التعذيب في باكستان، خاصة أنه  ولذلك ان على يد أجهزة المخابرات الباكستانية،باكست

  .اتصال بأسرته منذ ترحيله

، اعتقلت قوات األمن اإلماراتية ابن عم رمضان، راشد حسين بروهي، الذي كان يعيش في اإلمارات في  2018في عام 

ً ذلك الوقت وكان ناشًطا في الحرك ظل مصير  وقد ترحيله إلى باكستان.تم ، وة الوطنية البلوشية في باكستان، واختفى قسريا

 بروهي ومكان وجوده مجهولين منذ ذلك الحين.

ترحيل للمسلمين الشيعة إلى باكستان، مشيرة إلى أنه لم تتح ألي منهم لل ال تستند إلى أساسوثقت هيومن رايتس ووتش عدة حاالت  كما

ً أة السعودية لجين الهذلول هي أيضالناشطة في مجال حقوق المر 20ي الترحيل.فرصة للطعن ف من  3عدم احترام المادة  فيمعروفة  قضية ا

ثم أعيدت إلى المملكة العربية السعودية،  2018في اإلمارات العربية المتحدة في عام  لجين إعتقال. تم ناهضة التعذيباتفاقية األمم المتحدة لم

 21ا وسجنها وتعذيبها بسبب أنشطتها كمدافعة عن حقوق اإلنسان.حيث تم اعتقاله

                                                           
Chambers and Partners 17  ، 2021يونيو  14، قانون تسليم المجرمين للمواطنين الصينيين في اإلمارات العربية المتحدة  ،

uae-the-in-nationals-chinese-for-law-https://chambers.com/articles/extradition ( أبريل  22في  تصفح الموقعتم

2022.) 

، 2022فبراير  9ويغور في الخارج ، ميدل إيست آي ، اإلمارات العربية المتحدة: الصين تستخدم "المواقع السوداء" في اإلمارات الستهداف األ18 

abroad-target-deport-sites-black-uighurs-china-https://www.middleeasteye.net/news/uae  ؛ انظر أيضاً: شفيق

 ،2018سبتمبر  26، الجزيرة،  ور إلى الصينمخاوف عائلية من قيام اإلمارات بترحيل األويغمانداي ، 

china-to-uighur-deport-will-uae-fears-https://www.aljazeera.com/news/2018/9/26/family ) 18في  تصفح الروابطتم 

 (.2022ايو م

السلطات اإلماراتية تخفي وترحل شخصاً من القومية البلوشية إلى باكستان حيث ، منّا لحقوق اإلنسان ، انظر أيًضا 1بصرف النظر عن الملحق 19 

تم ) rmdan-mhmd-alhfyz-https://www.menarights.org/ar/case/bd ،  2022فبراير  10، يواجه خطر التعرض إلى التعذيب

 (.2022أبريل  28 تصفح الموقع في
،  2021يونيو  22،  اإلمارات: استهداف تعسفي لوافدين باكستانيين شيعةهيومن رايتس ووتش ، 20 

www.hrw.org/ar/news/2021/06/22/378993https://  (.2022أبريل  22في  )تم تصفح الموقع 

انظر ستيفاني كيرشغيسنر، "ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة تقاضي ثالثة عمالء استخبارات سابقين في الواليات المتحدة بسبب 21 

 ، 2021ديسمبر  9القرصنة لإلمارات العربية المتحدة"، الجارديان، 

https://chambers.com/articles/extradition-law-for-chinese-nationals-in-the-uae
https://www.middleeasteye.net/news/uae-china-uighurs-black-sites-deport-target-abroad
https://www.aljazeera.com/news/2018/9/26/family-fears-uae-will-deport-uighur-to-china
https://www.menarights.org/ar/case/bd-alhfyz-mhmd-rmdan
https://www.hrw.org/ar/news/2021/06/22/378993
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 التوصيات:

 إجراء تقييم لعدم اإلعادة القسرية في جميع حاالت الطرد، بغض النظر عن  والنص علىاإلماراتي  قانونعديل الت

 .اإلجراء المتبع، ولضمان تمكن الرعايا األجانب من الطعن في طردهم

   1967 عامل ها المحلقوبروتوكول ينالالجئ المتعلقة بوضع 1951التصديق على اتفاقية. 

  عدم اإلعادة القسرية.مبدأ الرعايا األجانب التي من شأنها أن تشكل انتهاكاً ل إعادةوقف 

 

انتهاكات الضمانات القانونية المتعلقة بالحرمان من  4

 الحرية

 2لتعذيب ضد المحتجزين، كما هو مطلوب لالمتثال للمادة ضمانات كافية لمنع ممارسة ا ال يوفر النظام القانوني اإلماراتي 

ال في القوانين اإلماراتية الموجودة  فضفاضةمن اتفاقية مناهضة التعذيب. في الممارسة العملية، حتى الضمانات القانونية ال

والممارسات المتعلقة  تستكشف األقسام الفرعية التالية الضمانات القانونية )أو عدم وجودها(وبالتالي، يتم احترامها. 

 .بالحرمان من الحرية في اإلمارات العربية المتحدة

 االعتقال والحجز 4.1

أحكام  وفقأو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال  أحدال يجوز القبض على  : "على أنهمن الدستور اإلماراتي  26تنص المادة 

العقابية على أنه ال يجوز حبس شخص في منشأة  من قانون تنظيم المرافق 13. وفي هذا الصدد ، نصت المادة "القانون

ً قانون عقابية إال بأمر كتابي صادر عن النيابة العامة المختصة أو المحكمة المختصة أو أي سلطة أخرى مختصة . عالوة ا

 أنه ال يُسمح ألي شخص بالبقاء في المنشأة بعد الفترة المحددة في األمر. ذاتها على المادةتنص على ذلك، 

( 47ساعة )المادة  48يُعرض الموقوفون على النيابة العامة في غضون  هأن على ،اإلجراءات الجنائية ينص قانون هبدورو

بعد ذلك على أنه  99(. وتنص المادة 104مادة الساعة أو يأمر باإلفراج عنهم ) 24ويستجوبهم المدعي العام في غضون 

 ل مرة أمام هيئة التحقيق، إبالغ المتهم بالتهمة المنسوبة إليه.يجب على عضو النيابة العامة، عند حضور المتهم ألو

، الذي ينص على  2003ال تنطبق على القضايا التي تندرج تحت قانون أمن الدولة لعام  الزمنية ذلك، فإن هذه المهل رغمو

متعلقة بأي نشاط سياسي أو سلطة التحقيق في القضايا ال هذا القانون جهاز أمن الدولةفترات االحتجاز الخاصة به. يمنح 

تنظيمي لشخص أو منظمة أو حزب أو جمعية تسعى إلى المساس بسالمة الدولة وأمنها أو نظام حكمها أو المساس بالوحدة 

أي نشاط من شأنه اإلضرار باقتصاد  أو الوطنية، أو القيام بأعمال التخريب أو الدعاية التخريبية أو محاوالت االغتيال؛

شأنه إضعاف مكانة الدولة أو إثارة العداء لها أو زعزعة الثقة  منكل  وأ ،القيام به داخل الدولة أو خارجها الدولة سواء تم

  22بها.

ً مكلف أيض جهاز أمن الدولةالواسعة النطاق، فإن  صالحياتبصرف النظر عن هذه الو بمكافحة اإلرهاب والجريمة  ا

 23المنظمة.

ص قانون أمن الدولة على أن مسؤولي أمن الدولة لديهم سلطة توقيف وتفتيش على عكس قانون اإلجراءات الجنائية، ين

ح ، فهي تسماً ويلة من الزمن. وبشكل أكثر تحديداألفراد، بما في ذلك منازلهم، ووضعهم في الحجز اإلداري لفترات ط

                                                                                                                                                                                     
-us-sues-alhathloul-loujain-activist-rights-womens-https://www.theguardian.com/technology/2021/dec/09/saudi

uae-hacking-operatives-intel  ؛ منظمة العفو الدولية، (2022أبريل  22في  تصفح الموقع)تم 

،  2021مارس  22، السعودية: الحكم المؤيد إلدانة لجين الهذلول ظلم مرّوع

 -hathlouls-al-loujain-upholding-verdict-arabia-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/03/saudi 

injustice-appalling-an-conviction /(.2022أبريل  22في  )تم تصفح الموقع 

 .2003لسنة  ،  قانون أمن الدولة 14المادة 22 

 .2003،  قانون أمن الدولة لسنة  14المادة 23 

https://www.theguardian.com/technology/2021/dec/09/saudi-womens-rights-activist-loujain-alhathloul-sues-us-intel-operatives-hacking-uae
https://www.theguardian.com/technology/2021/dec/09/saudi-womens-rights-activist-loujain-alhathloul-sues-us-intel-operatives-hacking-uae
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/03/saudi-arabia-verdict-upholding-loujain-al-hathlouls-%20%20conviction-an-appalling-injustice
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/03/saudi-arabia-verdict-upholding-loujain-al-hathlouls-%20%20conviction-an-appalling-injustice
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كورة أعاله التي ي األنشطة المذساعة، ألي فرد يشتبه في مشاركته ف 24لمدة  واالحتجاز تفتيشلمديري إدارة أمن الدولة بال

 . صالحيات جهاز أمن الدولةتندرج تحت 

ساعة، ويجوز لنائب رئيس  48بدوره، باحتجاز المشتبه بهم لمدة  الدولةمن جهاز أقد يأمر المدير العام لحسب القانون، 

جهاز أمن الدولة بالغ رئيس ساعة، مع مطالبة كال الشخصين بإ 72أن يأمر باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى الجهاز 

ً يوم 60المشتبه بهم لمدة تصل إلى االعتقال واالحتجاز الالحق. ومع ذلك، يجوز لرئيس أمن الدولة أن يأمر باحتجاز ب ، ا

ً  30ويمكن تجديدها لمدة  ، قبل مثولهم أمام النيابة العامة. وفي هذا الصدد، اعتبر الفريق العامل المعني أخرى يوما

ً يوم 90تعسفي أن التأخير لمدة ال باالحتجاز المنصوص عليه في القانون اإلماراتي ينتهك الحق في المثول على وجه  ا

 24.السرعة أمام سلطة قضائية

من الدستور اإلماراتي على أنه يجوز ألي شخص تقديم شكوى إلى السلطات المختصة، بما في ذلك  41بينما تنص المادة 

ً من الالدستورالحقوق والحريات المنصوص عليها في  الهيئات القضائية، بشأن انتهاكات أو القوانين  مواد، إال أن أيا

يها تمديد الحاالت التي يقرر ف إال فيالمحتجزين في شرعية احتجازهم،  طعننص صراحة على إمكانية يال المذكورة أعاله 

ً الحبس االحتياطي غيابي  من قانون اإلجراءات الجنائية(. 110)المادة  ا

لممارسة العملية، ال يتم احترام حتى هذه الضمانات الفضفاضة. في الواقع، بعد زيارتها لدولة اإلمارات العربية في ا

 المتحدة، ذكرت المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقالل القضاة والمحامين، غابرييال كنول، ما يلي:

ً م القبض على شخص متلبسه ما لم يتفي حين أن قانون اإلجراءات الجنائية ينص على أن " بجرم، يجب تقديم مذكرة  ا

ما تتعلق  العديد من التقارير عن األشخاص الذين تم القبض عليهم دون أمر توقيف. وكثيراً  ةالخاص ة المقر تتلق توقيف، فقد

أمن الدولة،  ازعناصر جهمن الدولة. وبعد أن اعتقلهم مثل هذه القضايا بأشخاص اتهموا فيما بعد بارتكاب جرائم تتعلق بأ

، اقتيد معظم هؤالء األفراد إلى مرافق احتجاز سرية وظلوا بمعزل عن العالم الخارجي أليام أو أسابيع أو حتى شهور

ً وأحيان ً أحيانتصل حاالت االحتجاز هذه قد وفي الحبس االنفرادي.  ا إلى مستوى االختفاء القسري، حيث ترفض السلطات  ا

 25".رفض تأكيد مصيره ومكان وجوده أواالعتراف باحتجاز الشخص و/

(. في أي من هذه ق األوللحقوق اإلنسان )مفصلة في الملح منّايتماشى سرد المقرر الخاص السابق مع الحاالت التي وثقتها 

الحاالت، لم يُعرض على األفراد مذكرة توقيف في لحظة القبض عليهم، وفي حاالت متعددة، تم احتجازهم لفترة أطول من 

 . توجيه االتهام لهمقبل تقديمهم إلى المحكمة و  2003يفرضها قانون أمن الدولة لعام  التي أشهرثالثة 

احتُجز األشخاص المعنيون ألكثر من عام قبل توجيه تهم إليهم.  األول( الجدير بالذكر أنه في حالتين )بالتفصيل في الملحق

ية دون أمر قضائي، واختفى بعد ذلك من قبل السلطات التي هؤالء هم أحمد منصور، الذي اعتقلته قوات األمن اإلمارات

في اإلمارات العربية المتحدة في  أعتقل، صحفي أردني النجارأخفقت في الكشف عن مكان وجوده ألكثر من عام. وتيسير 

 ، ظل رهن االعتقال السري ألكثر من شهرين واحتُجز دون توجيه اتهامات ألكثر من عام. 2015ديسمبر  13

 حق في االستعانة بمحامال 4.2

اقب عليها باإلعدام أو بالسجن معجناية  في لكل متهمعلى أنه "يجب أن يكون  الجزائيةمن قانون اإلجراءات  4ص المادة تن

فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابالً المحاكمة،  في مرحلة، محام للدفاع عنه المؤبد

وللمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب . ده وذلك على النحو المبين في القانونلجه

 26".ن عدم قدرته المالية لتوكيل محامله محام للدفاع عنه إذا تحققت م

ها تنص فقط على المساعدة ، حيث إنإلقاء القبض عليهتعيين محام من وقت  المتهم ومع ذلك، ال تنص المادة على إمكانية

القانونية أثناء المحاكمة، كما أنها ال تنص على إمكانية المساعدة القانونية المجانية في الحاالت التي ال تنطوي على عقوبة 

 صدور في هذا الصدد، أشار تقرير من وزارة الخارجية األمريكية إلى أنه "أثناء انتظارو اإلعدام أو السجن مدى الحياة.

بشأن االتهامات الرسمية في مركز الشرطة أو مكتب المدعي العام، ال يحق للمحتجز الحصول على مستشار قرار 

                                                           
 .21بشأن أحمد علي مكاوي )اإلمارات العربية المتحدة( ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  47/2017رأي رقم 24 

 .51قرة. ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الف 2014 لعام باستقالل القضاة والمحامين ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر25 

 الجزائيةمن قانون اإلجراءات  4المادة 26 



   

  

| اإلمارات العربية المتحدة موازيتقرير    9  

 

بجنايات يعاقب عليها  الذين توجه لهم تهم، للمتهمين المعوزين اوأنه يجوز للحكومة توفير محام حسب تقديره "،27قانوني

 .28بالسجن المؤقت"

ه. محامي التواصل معالقانون اإلماراتي إلى حق المتهم في  موادتشير العديد من بصرف النظر عن المادة المذكورة أعاله، 

من قانون تنظيم المنشآت العقابية، والتي تسمح  18إلى المادة  29في تقريرها سلطات اإلماراتيةعلى سبيل المثال، تشير ال

 للمحامين بمقابلة موكليهم على انفراد في مراكز االحتجاز.

، أن حق المتهم في االتصال بمحاميه بشكل دائم على انفرادعلى  109في المادة  الجزائيةنون اإلجراءات قا ينصوبالمثل، 

ً كما هو مذكور أيض ،م الستقبال الزوار أثناء احتجازهيتأثر بأي حظر مؤقت يُفرض على المته وأال السلطات في تقرير  ا

 .30اإلماراتية

ل أن يتمكن المرء من مقابلة محاميه "يجب الحصول على إذن كتابي من مكتب ومع ذلك، فإن هذا الحق مقيد بشدة ألنه قب 

 ".المنشأة يمسؤولأحد  تحت نظر ومسمعاالجتماعات  هذه تُعقدوالمدعي العام المختص. 

التي تفيد ، أشارت المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقالل القضاة والمحامين إلى قلقها البالغ إزاء التقارير وفي هذا السياق

ات بأن الشرطة أو النيابة العامة يمكن أن تقيد وصول المتهم إلى محام خالل مرحلة التحقيق، وذلك بعد زيارتها إلى اإلمار

 .2014العربية المتحدة في عام 

ً مع المحامين غالب جتماعاتاال»ن إ قالت المقررةو  ي تجري فوال تستغرق سوى بضع دقائق، وال  اً ما تكون قصيرة جد ا

. والحظت كذلك أن 31«من قبل النيابة العامة أو أجهزة األمن اوحتى تسجيله ا، ولكن يتم اإلشراف عليهمكان خاص

السلطات ترفض في بعض الحاالت االعتراف بأنها احتجزت الشخص و/أو ترفض تأكيد مصيره ومكان وجوده، وأن 

 32ق.المحتجزين ال يمكنهم في هذه الحاالت االتصال بمحام على اإلطال

، وبالتالي بمعزل عن العالم الخارجي كما الحظ الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي حاالت احتُجز فيها المحتجزون  

)الواردة بالتفصيل في  لحقوق اإلنسان منّاتها والواقع أنه في جميع الحاالت التي وثق 33لم يتمكنوا من االتصال بمحاميهم.

 االتصال بمحام.د وقتاً في الحبس االنفرادي دون األفرا أمضى(، األول الملحق

 أوراقالمحامي على  إطالععلى وجوب  الجزائيةمن قانون اإلجراءات  100وفيما يتعلق بإعداد دفاع المتهم، تنص المادة 

 غيربة العامة ما لم يقرر عضو النيا»التحقيق الخاص بموكله، غير أن المادة نفسها تقيد هذا االمتياز األساسي بإضافة عبارة 

 .34«ذلك لمصلحة التحقيق

المحامين يواجهون صعوبات خطيرة في الوصول إلى  بقلق أن ةالسابق ةالخاص ةالمقرر توفي الممارسة العملية، الحظ

 في القضايا الجنائية التي تنظر فيها دائرة، وقد برز ذلك بشكل كبير 35ملفات التحقيقب تحديداً في األمور المتعلقةالمعلومات، 

 .أمن الدولة بالمحكمة االتحادية العليا

                                                           
: اإلمارات العربية المتحدة ، 2021لعام  التقارير القطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان ،وزارة الخارجية األمريكية27 

-HUMAN-2021-EMIRATES-ARAB-content/uploads/2022/03/313615_UNITED-https://www.state.gov/wp
REPORT.pdf  -RIGHTS (ص. 2022مايو  6في  تصفح الموقع تم ، )6. 

 .10حدة ، مرجع سابق. ذكر ، ص. : اإلمارات العربية المت2021لعام  التقارير القطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان28 

 .156تقرير الدولة ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 29 

 العقابية. المنشآتمن قانون تنظيم  18وهذا ما نصت عليه المادة  -157تقرير الدولة ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 30 

 .56، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  2014لعام  باستقالل القضاة والمحامين ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر31 

 .51، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  2014لعام  باستقالل القضاة والمحامين ةالمعني ةتقرير المقرر الخاص32 

سلمان مطر وماهر عطية عثمان بشأن بهاء عادل  30/2018انظر ، على سبيل المثال ، الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي ، الرأي رقم 33 

UN Doc. A / HRC / WGAD / 2018/30  ،-dds-https://documents،  2018أبريل  25أبو شوارب )اإلمارات العربية المتحدة( ، 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/248/66/PDF/G1824866.pdf?OpenElement  (2022مايو  11في  تصفح الموقع تم ، )

)اإلمارات العربية المتحدة( ،  عصمت محمد شاكر بشأن محمد 21/2017؛ والفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي ، رأي رقم  47الفقرة. 

UN Doc. A / HRC / WGAD / 2017/21  ،-dds-https://documents

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/190/33/PDF/G1719033.pdf?OpenElement (2022مايو  12في  تصفح الموقع تم ، )

 .47الفقرة. 

 من قانون اإلجراءات الجنائية. 100المادة 34 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/313615_UNITED-ARAB-EMIRATES-2021-HUMAN-RIGHTS-%20REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/313615_UNITED-ARAB-EMIRATES-2021-HUMAN-RIGHTS-%20REPORT.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/248/66/PDF/G1824866.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/248/66/PDF/G1824866.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/190/33/PDF/G1719033.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/190/33/PDF/G1719033.pdf?OpenElement
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جديران بالمالحظة بشكل خاص في هذا الصدد. لحقوق اإلنسان )ترد تفاصيلهما في الملحق األول(  منّا حالتان وثقتهما 

وقد . 2015 أكتوبر 30وعبدهللا سامي أبو بكر، اللذان اعتقال في أبو بكر  ياسر سامي  هما  تعلق بشقيقين أردنيين،ت ىاألول

، وحتى ذلك الحين ، ُسمح لألخوة بالتشاور  2017أغسطس  9تعرقل دفاعهما بشدة ألنهما لم يتمكنا من توكيل محام إال في 

 .فقط إال لمدة نصف ساعة ايتهمباإلطالع على ملف قضدقائق فقط، ولم يُسمح للمحامي  10مع محاميهم لمدة 

. وأثناء 2018يناير  15عبد الرحمن شومان وأحمد صبح، اللذان اعتقال في بشخصين لبنانيين هما  فتتعلق الحالة الثانية أما

 ملف إلطالع علىمحاكمتهما، لم يُسمح ألي من المتهمين باالتصال المباشر بمحاميهما، ولم تسمح المحكمة للمحامين با

ضير قضاياهم وتمثيل في ظل هذه الظروف، كان من الصعب للغاية على المحامين تحوواألدلة ضد موكليهم.  االدعاء

 .موكليهم بشكل مناسب

ً ي أنه في حالة ناصر بن غيث، ووفقكما الحظ الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسف لمصدر القضية، "لم يُسمح للسيد بن  ا

قبل أو مقابلته  ع المحاميالتحدث م، ولذلك لم يستطع السيد بن غيث غيث باالتصال بمحاميه قبل جلسة المحاكمة األولى

طر وماهر عطية عثمان أبو شوارب، ، مما منعه من إعداد دفاعه. وبالمثل، في حالة بهاء عادل سلمان م36جلسة االستماع"

حرمان السيد مطر والسيد أبو شوارب من الوقت والتسهيالت الكافية »الحظ الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي 

 37«.النفيأدلة  تقديم و إلدانةما من فرصة الطعن في أدلة اانهبمحاميهما وحرم وتواصلهماإلعداد دفاعهما 

قضايا تتعلق بأمن  ولونإزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المحامين الذين يت قلقهاأيضاً عن  ةالخاص رة المقر تأخيراً، أعرب

النور، الذي تخلى عن قضية محامي علياء عبد  ، كما حصل مع حالة38الدولة قد تعرضوا للمضايقة والتهديد والضغط عليهم

لحق مفصلة في الم) اللحقوق اإلنسان  منّاقبل  القضية موثقة من) اإلماراتية بعد تهديده وترهيبه من قبل السلطات عبد النور

 .األول(

 

 الحق في الرعاية الطبية 4.3

، القانون نصي. ولمنشآتاهذه  الرعاية الطبية في المنشآت العقابية اإلماراتي مسألةمن قانون  33إلى  29تنظم المواد من 

 مواد القانونألقل مقيم هناك. كما تنص من بين أمور أخرى، على أنه يجب أن يكون لكل منشأة عقابية طبيب واحد على ا

، على وجوب عرض المرضى الذين يعانون من أمراض عقلية أو حاالت تهدد الحياة أمام لجنة طبية لمناقشة مصيرهم

قرار  وإصدار صحياإلفراج ال الحالة الثانيةي لة األولى النقل إلى مستشفى لألمراض العقلية، وففي الحا والتي قد تشمل

ً أيضوينص القانون بناء على قرار من المدعي العام.  اإلفراج يكون درجة  المريض حالة السجين بلغتأنه في حالة  على ا

إبالغ األسرة والسماح لهم بزيارة قريبهم دون التقيد طبيب المنشأة، يجب على إدارة المنشأة بناء على تقرير  الخطورة

 .بساعات الزيارة الرسمية

لم يتم فيها  األول(، في الملحق تم تفصيلها عدة حاالت )لحقوق اإلنسان  منّا، وثقت  نصوص القانونعلى الرغم من لكن و

م درويش المرزوقي وأمينة العبدولي ومريم عبد السال الحاالتالمحتاجين إليها. وتشمل هذه تقديم الرعاية الطبية للسجناء 

 البلوشي وأحمد منصور. إال أن أبرز حالة هي قضية علياء عبد النور.

مانيا. في ، وتم عالجها بنجاح في مستشفى متخصص في أل 2008تم تشخيص إصابة علياء عبد النور بسرطان الثدي عام  

أثناء وجودها في السجن أصيبت عبد النور  ، لكنلمدة ستة أعوام ضعلياء متعافية من المر، كانت وقت إلقاء القبض عليها

                                                                                                                                                                                     
 .57، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  0142لعام  باستقالل القضاة والمحامين ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر35  

،  2017نوفمبر  21بشأن ناصر بن غيث )اإلمارات العربية المتحدة( ،  76/2017انظر الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي ، الرأي رقم 36 

UN Doc. A / HRC / WGAD / 2017/76 ، -dds-https://documents                       

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/007/85/PDF/G1800785.pdf?OpenElement   ( ، 2022مايو  11في )تم تصفح الموقع

ء عادل سلمان مطر وماهر عطية عثمان أبو شوارب )اإلمارات العربية المتحدة( ، مرجع سابق. بشأن بها 30/2018. رأي رقم 28الفقرة. 

 .50المرجع نفسه ، الفقرة. 

بشأن بهاء عادل سلمان مطر وماهر عطية عثمان أبو شوارب )اإلمارات العربية المتحدة( ، مرجع سابق. المرجع نفسه ،  30/2018رأي رقم 37 

 .50الفقرة. 

 .79، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  2014لعام  باستقالل القضاة والمحامين ةالمعني ةالخاص ةمقررتقرير ال38 
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ها مسكنات قوية اءإعطب قامتتوفير الرعاية المناسبة لها، ب أن تقوم السلطات اإلماراتية ، و بدالً منمرة أخرىسرطان الب

 ومضادات لالكتئاب.

لكن السلطات اإلماراتية منعت . 2016وفمبر إلى مستشفى المفرق في ن علياء تدهور الخطير في صحتها، تم نقلبسبب ال 

محرومة من الرعاية  علياء وظلت ،معلومات المتعلقة بصحتها بانتظامإبالغ الب تقمارات العائلية بشكل منهجي ولم الزي عنها

 الطبية التي تطلبها.

ل عبد النور إلى على الرغم من مشاكلها الصحية والطلبات المتكررة من أسرتها، استمرت السلطات في رفض نق و

ء األمم المتحدة إلى ، دعت مجموعة من خبرا 2019فبراير  26في و مستشفى متخصص أو اإلفراج عنها ألسباب طبية.

السلطات اإلماراتية لم تستجب لهذه لكن ، 39مع أسرتهااألخيرة بكرامة  حتى تتمكن من العيش أيامها عبدالنور إطالق سراح

 فيت علياء عبد النور في مستشفى توام بمدينة العين.، تو 2019مايو  4في و. الطلبات

 

 الحق في الحماية القنصلية 4.4

على حق المحتجزين األجانب في االتصال بسلطاتهم القنصلية، بعد  تنظيم المنشآت العقابيةقانون من  18تنص المادة 

ب أن تعقد االجتماعات مع السلطات الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة. وكما هو الحال بالنسبة للمحامين، يج

. الحماية القنصلية المسؤولين بالمنشأة بشرط أن ال يكون قادراً على سماع ما يدور من حديثالقنصلية على مرأى من أحد 

 عايا األجانب.مهمة بشكل خاص في اإلمارات العربية المتحدة، حيث أن الغالبية العظمى من سكان البالد هم من الر

حاالت متعددة )مفصلة في  لحقوق اإلنسان منّاتتبع األحكام القانونية، حيث وثقت  العملية ال يبدو أن الممارسةمرة أخرى، 

لم يُسمح فيها للمواطنين األجانب باالتصال بالسلطات القنصلية. وتشمل هذه قضايا عبد هللا عوض سالم  األول(الملحق 

بكر وعبد هللا محمد أحمد عطية وعبدالملك محمد أحمد محمد المخنقي  وعبد هللا سامي أبو بكر أبوالشامسي وياسر سامي 

 40.وعبد الرحمن شومان وأحمد صبح

عناصر من قبل  إعتقاله، وهو مواطن بريطاني وأكاديمي تم 41حالة أخرى معروفة في هذا الصدد هي حالة ماثيو هيدجز

نتهاكات اإلماراتية اعناصر أمن الدولة  ارتكبي. ، في مطار دبي الدول 2018مايو  5في جهاز أمن الدولة اإلماراتي 

 واالحتجاز التعسفي والتعذيب. ، بما في ذلك الحبس االنفرادي 2018بين مايو ونوفمبر  هيدجزضد  جسيمة لحقوق اإلنسان

                                                           
د عدد من الخبراء على ضرورة إطالق سراح األسيرة المريضة المصابة بمرض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 39  اإلمارات العربية المتحدة: يشّدِّ

https://www.ohchr.org/ar/2019/02/uae-،  2019فبراير  26، أيامها األخيرة بكرامة"ُعضال علياء عبد النور كي "تعيش 
say-dignity-days-final-live-released-be-tmus-abdulnoor-alia-prisoner-ill-terminally  مايو  18في )تم تصفح الموقع

2022.) 

الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي؛ المقرر الخاص المعني باستقالل  والية كل منفيما يتعلق بعبد الرحمن شومان وأحمد صبح، انظر 40 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب؛ والمقرر الخاص المعني  القضاة والمحامين؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية
 ، 2020يناير  UA ARE 1/2020  ،27بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، المرجع: 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25038  تم تصفح(

 (.2022مايو  18في  الموقع

 21، اإلمارات تحرم أكاديميا بريطانيا محتجزا من حقوقهمعلومات حول قضيته على: هيومن رايتس ووتش ، يمكن العثور على مزيد من ال41 

ات: رواية اإلمار( ؛ 2022مارس  7في  الموقع تصفح )تم https://www.hrw.org/ar/news/2018/10/21/323560 ، 2018أكتوبر 

( ؛ 2022مارس  7في )تم تصفح الموقع  https://www.hrw.org/ar/news/2021/10/01/380024،  2019يناير 17، التسامح الزائفة

،  2019نوفمبر  26مواطنيها "، الجارديان ،  ماثيو هيدجز ، "كنت معتقالً في اإلمارات. علمت أن بريطانيا تضع التجارة قبل

-eignfor-citizens-trade-britain-uae-https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/26/detained
office( ؛ ماثيو هيدجز ، "تركني السجن في اإلمارات رغبة في االنتحار. لكن زمالئي األكاديميين 2022مارس  7في  تصفح الموقع ، )تم

 ،  2019أكتوبر  15يواجهون نفس المخاطر بالضبط"، اإلندبندنت ، 

-suicide-universities-academics-hedges-matthew-prison-https://www.independent.co.uk/voices/uae
a9156376.html  (؛ ماثيو هيدجز ، "احتجزني أحد الحلفاء كجاسوس 2022مارس  7في  تصفح الموقع تم )- متواطئ" ، ذي  والغرب

uae-hedges-https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/01/matthew-،  2019يناير  25أتالنتيك ، 
complicit/581200/ -west-spy-me-held (7  2022مارس.) 

https://www.ohchr.org/ar/2019/02/uae-terminally-ill-prisoner-alia-abdulnoor-must-be-released-live-final-days-dignity-say
https://www.ohchr.org/ar/2019/02/uae-terminally-ill-prisoner-alia-abdulnoor-must-be-released-live-final-days-dignity-say
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25038
https://www.hrw.org/ar/news/2018/10/21/323560
https://www.hrw.org/ar/news/2021/10/01/380024
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/26/detained-uae-britain-trade-citizens-foreign-office
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/26/detained-uae-britain-trade-citizens-foreign-office
https://www.independent.co.uk/voices/uae-prison-matthew-hedges-academics-universities-suicide-a9156376.html
https://www.independent.co.uk/voices/uae-prison-matthew-hedges-academics-universities-suicide-a9156376.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/01/matthew-hedges-uae-held-me-spy-west-complicit/581200/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/01/matthew-hedges-uae-held-me-spy-west-complicit/581200/
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ولي، لهيدجز بمقابلة مسؤول قنصلي بريطاني فقط بعد حوالي ستة أسابيع من اعتقاله األ جهاز أمن الدولة سمح مسؤولو  

جهاز أمن  ة منسلحم ناصريفهمها. أشرف على االجتماع ع بعد أن أُجبر على توقيع اعتراف باللغة العربية، وهي لغة ال

فجأة بعد أن سأل المسؤول القنصلي البريطاني  االجتماع ومدعي أمن الدولة المسؤول عن قضيته وانتهىالدولة اإلماراتي 

بعقد اجتماع قنصلي آخر إال بعد م يسمح جهاز أمن الدولة اإلماراتي بعدها لهيدجز ل عما إذا كان قد تعرض للتعذيب.هيدجز 

 .حوالي ثالثة أشهر

 

 االتصال بالعالم الخارجي فيالحق  4.5

أنه "يُسمح لجميع السجناء باالتصال بأسرهم وأقاربهم والعالم الخارجي من  على في تقريرها سلطات اإلماراتيةأكدت ال

قد يتم فيها تقييد حاالت مختلفة . ومع ذلك، تنص التشريعات اإلماراتية على 42ل االتصال األخرى"خالل الزيارات ووسائ

على أنه "لعضو  اإلماراتي الجزائيةاإلجراءات من  109اتصال الموقوفين بالعالم الخارجي. على سبيل المثال، تنص المادة 

ً بغيره من المحبوسين النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر ب عدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيا

 وأال يزوره أحد، وذلك بدون إخالل بحق المتهم في االتصال دائماً بالمدافع عنه على انفراد."

االمتيازات  الحرمان من كل أو بعض مثل ،38ويتضمن قانون تنظيم المنشآت العقابية بدوره عقوبات تأديبية، في المادة 

ً يوم 30ل إلى لمدة تص من نفس القانون على أنه، فيما  23والحبس االنفرادي لمدة ال تزيد على سبعة أيام. وتنص المادة  ا

ويمكنه منع السجين من  السجين، يتعلق ببعض السجناء، يجب على ضابط المنشأة فحص الرسائل التي يرسلها ويتلقاها

جراء. هذه األحكام مثيرة للقلق ألنها قد تؤدي إلى فترات طويلة من لمثل هذا اإل إرسال أو تلقي الرسائل إذا رأى مبرراً 

 االحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

أو كان الوصول إليهم محدودًا أكثر  بتلقي زياراتمن الناحية العملية، لوحظ أنه "لم يُسمح لبعض المحتجزين في أمن الدولة 

،  األول(لحقوق اإلنسان )مفصلة في الملحق  لحاالت التي وثقتها منّا. في الواقع، في غالبية ا43من غيرهم من السجناء"

احتُجز األفراد بمعزل عن العالم الخارجي في منشآت مرتبطة بجهاز أمن الدولة لفترة زمنية معينة، تعرضوا خاللها غالبًا 

 .اً إلدانتهماستخدمت الحقاعترافات  على  توقيع إجبارهم على للتعذيب، في كثير من األحيان مع بهدف

 

 :التوصيات    

 له حق الوصول إلى محام منذ لحظة القبض عليهشخص محتجز  بأن كل نصعديل التشريعات اإلماراتية للت، 

 ضمان حصول جميع المعتقلين األجانب على الحماية القنصلية منذ لحظة االعتقال، 

  أمن الدولة جهازسيطر عليها يتي العالم الخارجي في المنشآت الوضع حد لممارسات االعتقال بمعزل عن، 

  القانونية المجانية لجميع أولئك الذين ال يستطيعون  ساعدةإمكانية تقديم الموالنص على تعديل التشريعات اإلماراتية

 ،تحمل تكاليفها

  تعديل التشريعات اإلماراتية بحيث تنص صراحة على الحق في الطعن في احتجاز الشخص وتوضيح اإلجراءات

 ،لذلك الالزمة

  الخاص بأمن الدولة لضمان أن أولئك الذين تم اعتقالهم من قبل أمن الدولة يمثلون على وجه  2003تعديل قانون

 ،السرعة أمام سلطة قضائية

 تعديل التشريعات اإلماراتية لضمان مقابلة المحتجزين مع محاميهم وممثليهم القنصليين على انفراد، 

 من القيود المفروضة على حق المحتجز في االتصال بالعالم الخارجي تعديل التشريعات اإلماراتية للحد، 

 ضمان حصول جميع المحتجزين على الرعاية الطبية المناسبة. 
 

                                                           
 .202تقرير الدولة ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 42 

 .5: اإلمارات العربية المتحدة ، مرجع سابق. ذكر ، ص. 2021لعام  حول ممارسات حقوق اإلنسان القطريةتقارير 43 
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 انتزاع االعترافات تحت التعذيب 5

من اتفاقية مناهضة التعذيب استخدام األدلة المنتزعة تحت التعذيب في أي إجراءات. كما هو مذكور في  15تحظر المادة 

يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر  "على أنه  الجزائيةمن قانون اإلجراءات  2أعاله ، تنص المادة  2القسم 

تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويكون باطالً كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه 

  ".الطرق.

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إال أنه ال يتوافق مع الممارسة 15مهم لضمان االمتثال للمادة  في حين أن هذا ضمان قانوني 

 ، حيث تعتمد اإلدانات الجنائية في اإلمارات العربية المتحدة بشكل منهجي على االعترافات المنتزعة تحت التعذيب.العملية

،  2014الل القضاة والمحامين، بعد زيارتها للبالد في عام وفي هذا الصدد، ذكرت المقررة الخاصة السابقة المعنية باستق

غير  احتجاز أنها تلقت "معلومات وأدلة موثوقة بأن العديد من األفراد الذين تم اعتقالهم دون أمر قضائي ونقلهم إلى أماكن

ب أو شهادات ضد رسمية كما تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك انتزاع اعترافات بالذن

 44 معتقلين آخرين".

على أن اإلدانات قد  اإلماراتي الجزائيةمن قانون اإلجراءات  165وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص حيث تنص المادة 

يسأل عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة  تستند فقط إلى االعترافات، حيث تنص على أنه بعد تحديد هويته في المحاكمة، "

ندة اليه، فإذا اعترف يجوز المحكمة اإلكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود واال فتسمع شهادة شهوداالثابت المس

 "ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها باالعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.

مت فيها االعترافات المنتزعة تحت التعذيب ( استخداألول حقوق اإلنسان حاالت متعددة )مفصلة في الملحقل امنّ وثقت 

كأدلة رئيسية إلدانة األفراد. وتشمل هذه قضايا ياسر سامي عبد العفو وعبدهللا سامي عبد العفو أبو بكر وعبدالملك المخنقي 

د صبح. وعبد هللا عطية وعلياء عبد النور وأمينة العبدولي ومريم البلوشي وعبدهللا الشامسي وعبد الرحمن شومان وأحم

وكمثال آخر، الحظ الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي بقلق بالغ قبول االعترافات المنتزعة تحت التعذيب في قضية 

 45 بهاء عادل سلمان مطر وماهر عطية عثمان أبو شوارب.

 التوصيات:

 .التأكد من عدم قبول االعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في أية إجراءات 

 أن االعترافات وحدها ال تكفي لتبرير اإلدانة. بحيث تنص علىالتشريعات اإلماراتية  تعديل 

 

 المساءلة عن أعمال التعذيب 6

 عدم مراقبة مرافق االحتجاز 6.1

العقابية أعضاء النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية في أي وقت. بدورها،  لمنشآتمن قانون تنظيم ا 10تمنح المادة 

نح المحتجزين الحق في تقديم شكوى إلى عضو النيابة العامة أثناء عمليات التفتيش هذه، وتنص على وجوب تم 11المادة 

 ابيةتنطبق على المؤسسات العق الجزائيةمن قانون اإلجراءات  321و  320 ينالمادتفي التحقيق في الشكاوى. أحكام مماثلة 

تحد من وصول السلطات األخرى  الجزائيةن قانون اإلجراءات م 108الخاضعة الختصاص المحاكم. ومع ذلك، فإن المادة 

وال يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح ألحد أفراد السلطة العامة  هإلى مرافق االحتجاز، وتقرر أن

 .باالتصال بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المكان إال بإذن كتابي من النيابة العامة

                                                           
 .52، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  2014لعام  محامينباستقالل القضاة وال ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر44 

بشأن بهاء عادل سلمان مطر وماهر عطية عثمان أبو شوارب )اإلمارات العربية المتحدة( ، مرجع سابق. المرجع نفسه ،  30/2018رأي رقم 45 

 .49الفقرة. 
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ة للقلق ألنها تتوقع أن تتم جميع عمليات الرقابة من قبل النيابة العامة، والتي تُعرف بعدم استقالليتها. وفي مثير لمادةهذه ا

تشير الشديد "بشأن التقارير التي  اباستقالل القضاة والمحامين عن قلقه ةالمعني ةالسابق ةالمقرر الخاص تهذا الصدد، أعرب

ً إلى أن النيابة العامة غالب وهذا موضح بمزيد من التفصيل أدناه  .46بأعضاء السلطة التنفيذية وأجهزة أمن الدولة"ما تتأثر  ا

 .7.3في القسم 

مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان )المذكورة أدناه  الذي قام بإنشاء 2021العامة، يمنح المرسوم االتحادي لعام  باإلضافة للنيابة

، "سمحت الحكومة للمنظمات الخيرية ق االحتجاز. عالوة على ذلكة مراف( هذه الهيئة الجديدة وظيفة زيار6.2في القسم 

لم تسمح بدخول جماعات حقوق اإلنسان  ، ولكنهاديم الدعم المادي على أساس محدودغير الحكومية بزيارة السجون وتق

تقلي إدارة أمن الدولة بشكل منتظم لمع الزيارات القنصليةالمستقلة أو وسائل اإلعالم أو هيئات المراقبة الدولية، كما منعت 

."47 

كما هو الحال في العديد من الحاالت الموثقة من  ،ومع ذلك، ال يبدو أن هذا اإلشراف المحدود يحدث في الممارسة العملية

( ، تم احتجاز األفراد المعنيين بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة األولالمفصلة في الملحق لحقوق اإلنسان ) امنّ  قبل

 رقابة على احتجازهم. بدون أيخاللها العديد منهم للتعذيب ،  وارض، تع

 الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان 6.2

نص على إنشاء الوطنية لحقوق اإلنسان في دولة اإلمارات العربية المتحدة  الهيئةبشأن  12/2021تحادي رقم االمرسوم ال

 وم على حماية استقاللية الهيئة في عملها.من المرس 12و  3مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان. تنص المادتان 

 عن طريقمن المرسوم وظائف المؤسسة، والتي تشمل من بين أمور أخرى، توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان  5تحدد المادة 

تلقي الشكاوى الفردية وتقديمها إلى السلطات المختصة، وزيارة المرافق العقابية واإلصالحية وأماكن االحتجاز والمرافق 

ً اللجنة مكلفة أيض احترام حقوق اإلنسان. لمراعاةالطبية  بمساعدة الدولة في تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان و  ا

 .تقارير هيئات المعاهدات تقديم التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، بما في ذلك

وق اإلنسان في مثل هذه المرافق. اكن االحتجاز في منع انتهاكات حققد يساهم اإلشراف المستقل على أم، إذ تطور مهم هذا 

 ، ال تزال فعالية عملها غير واضحة.للهيئةالنظر إلى العمر القصير لكن ب

يثير بالفعل تساؤالت  هيئةفإن تشكيل ال قوم بها الهيئة بممارسة واليتهاالتي ست طريقةفي حين أنه من السابق ألوانه التنبؤ بال

سابق في الجيش  ضابط هيئة، يرأس المناصرة معتقلي اإلماراتإذا كان سيتم الحفاظ على استقاللها. وفقًا لمركز حول ما 

. 48، هم ضباط شرطة سابقون وخريجو أكاديمية شرطة دبي 2021، المعينين في ديسمبر هيئةاإلماراتي ومعظم أعضاء ال

ً  هيئةوتضم ال أساؤوا معاملة معتقلي الرأي والذين  ،هم بجهاز أمن الدولة اإلماراتي"عددًا من األفراد المعروفين بصالت أيضا

 49".في الماضي

 

 آليات الشكوى، غياب التحقيق والمالحقة القضائية 6.3

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق " أن وجوبمن اتفاقية مناهضة التعذيب على  12تنص المادة 

معقولة تدعو إلى االعتقاد بان عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من االقاليم سريع ونزيه كلما وجدت أسباب 

 ".الخاضعة لواليتها القضائية

، نص الدستور اإلماراتي على الحق في تقديم شكوى إلى السلطة المختصة في 50سلطات اإلماراتيةكما ورد في تقرير ال

العقابية وقانون اإلجراءات الجنائية على  تنظيم المنشآتما ينص قانون حالة التعدي على أي حق وحرية يكفلهما الدستور. ك

                                                           
 .72، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  1420لعام  باستقالل القضاة والمحامينة المعني ةالخاصة تقرير المقرر46 

 .6: اإلمارات العربية المتحدة ، مرجع سابق. ذكر ، ص. 2021لعام  حول ممارسات حقوق اإلنسان القطريةتقارير 47 

ديسمبر  20رات ، الوطنية لحقوق اإلنسان في اإلما هيئةترأس مجموعة من الضباط ال - بقيادة ضابط بالجيش مناصرة معتقلي اإلمارات،مركز 48 

2021  ،https://en.edarights.com/post/259  ( 2022مايو  4 تصفح الموقعتم.) 

 المرجع نفسه.49 

 99-98تقرير الدولة ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرات. 50 

https://en.edarights.com/post/259
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إمكانية قيام المحتجزين في المرافق العقابية والعقلية بتقديم شكاوى إلى أحد أعضاء النيابة العامة أثناء زيارتهم التفقدية أو 

 على وجوب التحقيق في الشكاوى. قابيةالمنشآت العمن قانون تنظيم  11تنص المادة  إذ إلى السلطات المختصة األخرى

من اتفاقية  12لكن من الناحية العملية، ال يتم التحقيق في مزاعم التعذيب في اإلمارات وال يُحاسب الجناة، في انتهاك للمادة 

ها إنه خالل مناهضة التعذيب. وفي هذا الصدد، قالت المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقالل القضاة والمحامين إنه "قيل ل

شكوى تتعلق بالتعذيب و/أو سوء المعاملة أمام القضاة و/أو المدعين  200السنوات القليلة الماضية، تم عرض أكثر من 

العامين، ولكن هذه الشكاوى لم يتم تلقيها أو تسجيلها، وبالتالي لم تؤخذ في االعتبار في اإلجراءات القضائية. عالوة على 

 51ستقل في هذه الشكاوى كما يُزعم".ذلك، لم يُجر أي تحقيق م

( والتي اشتكى فيها الضحايا من األول المفصلة في الملحقا لحقوق اإلنسان )منّ  وبالمثل، في جميع الحاالت التي وثقتها

 الحاالت تتعلق بكل منالتعذيب، لم يتم فتح تحقيق وفي بعض الحاالت، تعرض الضحايا لالنتقام بسبب شكاواهم. كانت هذه 

 منصور وأمينة العبدولي ومريم البلوشي. أحمد

. عالوة على 52أحمد منصور "يُزعم أنه تعرض للترهيب واالنتقام لتعاونه مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة"

عادلة، الغير  تهمحاكم يوضح تفاصيلها سوء معاملته أثناء االحتجاز وذلك، بعد رسالة كتبها منصور من السجن يفصل في

عرض ألعمال انتقامية حيث نقلته السلطات إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعته من الحصول على الرعاية الطبية ت

 53 الحرجة وصادرت نظارة القراءة الخاصة به.

 وبالمثل فقد اتُهم 54لتهما رفع مستوى الوعي بقضيتهما.وقوبلت أمينة العبدولي ومريم البلوشي بدورهما بتهم جديدة بعد محاو

ناصر بن غيث، الناشط والباحث الذي حوكم النتقاده السلمي للحكومة، بـ "نشر معلومات تهدف إلى اإلضرار بسمعة 

كان قد تعرض  التي عادلةالمحاكمة غير الالدولة" بموجب قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية ألنه استنكر عالنية التعذيب و 

 55 لها ".

الزعابي قاٍض سابق ومدير التفتيش القضائي في أبو ظبي. اعتقلته  56أحمد الزعابي. حالة أخرى جديرة بالذكر هي حالة

لم يغير المهنة إلى قاٍض سابق. واحتُجز في الحبس  ألنهبتهمة تزوير جواز سفره،  2012مارس  26قوات األمن في 

لتعذيب منها نتف أظافره ذات إضاءة ليلية مستمرة. وتعرض ألشكال مختلفة من اواالنفرادي دون سرير أو بطانية 

 والضرب المبرح. 

ورد في ملف استجوابه من النيابة العامة أنه تعرض للضرب، لكن بدالً من عرضه على طبيب شرعي لفحص إصاباته وقد 

. وقد تجاهلت المحكمة التي نظرت في قضيته هذه بوجود أثار تعذيب على جسم الزعابيأمن الدولة جهاز ، أبلغ المحقق 

 سنوات. 10أشهر و  6، ولم تفتح أي تحقيق. وأدين فيما بعد، في قضيتين منفصلتين، بالسجن 57تالمعلوما

كما أشار الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي إلى عدم التحقيق في مزاعم التعذيب في قضية أحمد علي مكاوي، حيث 

 2015معاملته إلى نيابة أمن الدولة في يونيو  سوء نأشار الفريق العامل إلى أنه "على الرغم من أن السيد مكاوي أبلغ ع

                                                           
 .53، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. 2014لعام القضاة والمحامين  باستقالل ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر51 

 / UN Doc. A / HRC،  2021ديسمبر  1مجلس حقوق اإلنسان، التعاون مع األمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق اإلنسان ، 52 
48/28  ،https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Reprisals/A_HRC_48_28.docx  ( 2022مايو  2في  تصفح الموقعتم.) 

    ،  2022يناير  7ينتقم من أحمد منصور ،  "أمن الدولة"انظر هيومن رايتس ووتش، اإلمارات: 53 

https://www.hrw.org/ar/news/2022/01/07/380909  ( 2022مايو  12في  تصفح الموقعتم.) 

،  2020مايو  14،  2015السلطات اإلماراتية منذ  لدى معتقلة، أمينة العبدولي، منّا لحقوق اإلنسان، انظر أيًضا  1بصرف النظر عن الملحق 54 

2015-mndh-alamaratyt-alsltat-ldy-mtqlt-albdwly-https://menarights.org/ar/caseprofile/amynt منّا لحقوق ؛ و

،  2020مايو  14،  1520السلطات اإلماراتية منذ  لدى معتقلة، مريم البلوشي، اإلنسان

 2015-mndh-alamaratyt-alsltat-ldy-mtqlt-alblwshy-https://menarights.org/ar/caseprofile/mrym  تم تصفح الموقع(

 (.2022مايو  2في 

 .10، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة. غيث )اإلمارات العربية المتحدة( بشأن ناصر بن 76/2017رأي رقم 55 

 ، أحمد الزعابي، مركز مناصرة معتقلي اإلماراتيمكن العثور على معلومات حول قضيته في 56 

tps://www.edacrights.com/Report/prisoner/21 ht  ؛ وعلى تويتر الخاص بالشامسي:(2022مايو  19في )تم تصفح الموقع 

https://twitter.com/Alshamsi789/status/1207669296920485893?s=20&t=4Cz91EMZahwFfYOPUZ3jFw ( تصفح تم

 (.2022مايو  2في  الموقع

 .29ع نفسه ، الفقرة. بشأن أحمد علي مكاوي )اإلمارات العربية المتحدة( ، مرجع سابق. المرج 47/2017رأي رقم  57 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Reprisals/A_HRC_48_28.docx
https://www.hrw.org/ar/news/2022/01/07/380909
https://menarights.org/ar/caseprofile/amynt-albdwly-mtqlt-ldy-alsltat-alamaratyt-mndh-2015
https://menarights.org/ar/caseprofile/mrym-alblwshy-mtqlt-ldy-alsltat-alamaratyt-mndh-2015
https://www.edacrights.com/Report/prisoner/21
https://twitter.com/Alshamsi789/status/1207669296920485893?s=20&t=4Cz91EMZahwFfYOPUZ3jFw
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وذكر أنه وقع على اعترافه تحت التعذيب، لم يتم اتخاذ أي إجراء وما زال السيد مكاوي يحاكم ويُحكم عليه على أساس تلك 

 المعلومات".

لحقوق اإلنسان )مفصلة  امنّ ا ، التي وثقته، في قضايا عبد الملك المخنقي وعبد هللا عطية وعبد الرحمن شومانشكل مشابهوب

 ولكن لم يتم إجراء تحقيق في ادعاءات الضحايا. ديم شكاوى من التعذيب في المحكمة( ، تم تقلحق األولفي الم

 

 عدم استقاللية القضاء 6.4

في كان مسؤوالً عن التعذيب قد بسلطات واسعة للتحقيق واالحتجاز ويتمتع جهاز أمن الدولة اإلماراتي كما ذُكر أعاله، 

إذ يقدم لسيطرة السلطة التنفيذية،  . يخضع هذا الجهاز(لملحق األول)انظر ا ا لحقوق اإلنسانمنّ حاالت متعددة وثقها فريق 

 58.إلى رئيس دولة اإلمارات العربيةفقط  مباشربشكل  تقاريره الجهاز

في أبو ظبي، التي تتمتع منذ عام  تحاديةالأمن الدولة للمحاكمة أمام محكمة االستئناف ا جهازقلهم يعتيُقدَّم األفراد الذين 

يتم تعيين القضاة في محكمة االستئناف االتحادية بأبو ظبي من قبل  59باختصاص أساسي في جرائم أمن الدولة. 2016

 عينه رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة بنفسه. يالمجلس االتحادي، بناًء على توصية من وزير العدل، الذي 

ظبي إال أمام غرفة أمن الدولة  لك، ال يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة االستئناف االتحادية بأبوعالوة على ذ

  60المحكمة االبتدائية لجرائم أمن الدولة والجرائم المتعلقة باإلرهاب. 2016بالمحكمة االتحادية العليا، والتي تعد منذ عام 

إنه "نظر في اإلجراءات الجنائية أمام  الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفيقال  وفيما يتعلق بالمحكمة االتحادية العليا،

. يتم تعيين قضاة المحكمة االتحادية العليا من قبل الرئيس 61المحكمة االتحادية العليا ووجدها تنتهك الحق في محاكمة عادلة"

 62بناًء على موافقة الهيئات التنفيذية. 

النيابة العامة االتحادية بإشراف ورقابة مباشرة من وزير العدل ويتم تعيين أعضائها من قبل ، تم إنشاء نفس الشكلوب

والسلطة  جهاز أمن الدولةويؤدي هذا إلى سيطرة السلطة التنفيذية على  63بعد موافقة الهيئات التنفيذية. ماراتيرئيس اإلال

 .جهاز أمن الدولة على انتهاكات السلطة القضائيةحاسب تالقضائية، مما يحد بشدة من احتمال أن 

 تأشار تيباستقالل القضاة والمحامين، ال ةالمعني ةالسابق ةالخاص ةكانت هذه السيطرة الشاملة للسلطة التنفيذية مقلقة للمقرر

  64إلى أن الدستور اإلماراتي ال يعترف صراحة بالفصل بين السلطات.

الذي يمارسه أعضاء السلطة التنفيذية والمدعون العامون وغيرهم من التقارير واالدعاءات المتعلقة بالضغط الحظت كما 

، على عمل القضاة في اإلمارات العربية المتحدة، معربة عن قلقها الخاص إزاء جهاز أمن الدولةوكالء الدولة، وال سيما 

 65.«ذية للحكومةفعلية للسلطة التنفيبأن النظام القضائي ال يزال تحت السيطرة ال»الحقيقة المذكورة أعاله 

ليست مضمونة  )األجانب(  المواطنين إزاء حقيقة أن مدة والية القضاة غير اعن قلقه ةالسابق ةالخاص ةالمقرر تكما أعرب

، األمر الذي قد يجعلهم معرضين بشكل خاص لضغوط أي جهة، إلماراتيونالقضاة اوالية ضمن بها تُ بنفس الطريقة التي 

 ً  66يمكن عزلهم بسهولة.  ألنهالتنفيذية،  وأعضاء السلطةامة من جانب النيابة الع خصوصا

بشكل خاص في قضية ناصر بن غيث، الذي حوكم أمام قاٍض مصري، رغم أن التهم الموجهة إليه تتعلق  اً كان هذا مهم

لمدة اإلجمالية تعتمد ا أنه: "الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي  أشاربانتقاده للسلطات المصرية. وفي هذا الصدد، 

لعقود القضاة غير المواطنين على إعارتهم في بلدهم األصلي. وبما أن المسؤولين المصريين يمكنهم منح أو رفض اإلعارة 

                                                           
 .2003لسنة  2من القانون االتحادي رقم  7و  2المادتان 58 

 .2016لسنة  11وتعديالته بالقانون االتحادي رقم  1983لسنة  3)مكرر( من القانون االتحادي رقم  12راجع المادة 59 

 بشأن المحكمة االتحادية العليا. 10( القانون االتحادي رقم 8) 33المادة 60 

 .52بشأن محمد عصمت محمد شاكر عز )اإلمارات العربية المتحدة( ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  21/2017ي رقم رأ61 

 من الدستور اإلماراتي. 96بشأن المحكمة االتحادية العليا والمادة  10من القانون االتحادي رقم  7المادة 62 

 .71، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  2014لعام  والمحامينباستقالل القضاة  ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر63 

 .6، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  2014لعام  باستقالل القضاة والمحامين ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر64 

 .33، الفقرة. ، مرجع سابق. المرجع نفسه  2014لعام  باستقالل القضاة والمحامين ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر65 

 .43-42، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرات. 2014لعام باستقالل القضاة والمحامين  ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر66 
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للتجديد السنوي لهذه العقود، فمن غير المناسب لقاض مصري أن يرأس قضية السيد بن غيث المتهم بانتقاد مذبحة رابعة 

صرية. وعليه، يرى الفريق العامل أن السيد بن غيث لم يحصل على محاكمة عادلة أمام محكمة التي ارتكبتها السلطات الم

 67".من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 10مستقلة ومحايدة في انتهاك للمادة 

 مخاوف مماثلة في قضية األخوين األردنيين عبد هللا أبو بكر وياسر أبو بكر، حيث لوحظ أن الفريق العامل ىوأبد

ً سنوي معه"محاكمتهما وإدانتهما من قبل قاٍض مصري، يتم التعاقد  استقاللية وحياد ونزاهة ، تلقي بظالل من الشك على ا

ً وفقفمحكمة االستئناف االتحادية. ]...[  من المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، ينبغي أن يضمن  12للمبدأ  ا

 68قاعد اإللزامي أو انتهاء فترة خدمتهم، إن وجدت ".القضاة مدة عملهم حتى بلوغ سن الت

 التوصيات:

 الدستور اإلماراتي ليشمل فصل السلطات تعديل، 

  تعديل التشريعات اإلماراتية لضمان عدم خضوع المحاكم االتحادية والنيابة العامة االتحادية وجهاز أمن الدولة

 ،لمباشرة للسلطة التنفيذيةللسيطرة ا

 ستقلة حق الوصول إلى مراكز االحتجازمنح المنظمات الم، 

 للسماح بقدر أكبر من التنوع والتمثيل بين  تشكيلها ةطريق وتغييرالوطنية لحقوق اإلنسان،  هيئةضمان استقاللية ال

 ،أعضائها

 لتحقيق في ادعاءات التعذيب ومحاسبة الجناةا، 

 ديم الشكاوى دون خوف من االنتقامخلق بيئة آمنة للضحايا لتق. 
 

 نتهاكات في سياق مكافحة اإلرهاباال 7

 إطار قانوني معيب 7.1

اد بموجب قانون مكافحة ، تم اتهام األفر(األول المفصلة في الملحقلحقوق اإلنسان ) منّافي العديد من الحاالت التي وثقتها 

ً ا جميعحريات األساسية. لقد تعرضوفعال غير عنيفة، مرتبطة في كثير من األحيان بممارستهم للبسبب أاإلرهاب  للتعذيب  ا

. وبالتالي، يناقش هذا القسم اإلطار القانوني المعيب الذي يسمح باعتقال وتعذيب ومقاضاة األفراد بموجب قانون إعتقالهمبعد 

 مكافحة اإلرهاب.

إلى أن بعد زيارتها لدولة اإلمارات العربية المتحدة، أشارت المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقالل القضاة والمحامين 

يحتوي على تعريفات غامضة وواسعة  يةاإلرهاب الجرائم بشأن مكافحة 2014لسنة  7القانون االتحادي اإلماراتي رقم 

يفتح الباب أمام التفسير وهو ما عية، مبدأ الشرى حديتحقوق اإلنسان ول ارض مع المعايير الدوليةللجرائم الجنائية، بما يتع

 69التعسفي واالنتهاكات.

صياغة القانون لأن تكون  إذ أشاروا إلى خشيتهم،  2020ديد من المكلفين بواليات خاصة نفس المخاوف في عام وردد الع

خطيرة على التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في دولة اإلمارات  اً اضة وغير الدقيقة والغامضة "آثارالفضف

                                                           
 79بشأن ناصر بن غيث )اإلمارات العربية المتحدة( ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  76/2017رأي رقم 67 

بشأن عبد هللا سامي عبد العفو أبو بكر وياسر سامي عبد العفو أبو بكر  28/2019التعسفي ، رأي رقم الفريق العامل المعني باالحتجاز 68 

UN Doc. A / HRC / WGAD / 2019/28  ،-dds-https://documents،  2019مايو / أيار  3)اإلمارات العربية المتحدة( ، 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/309/52/PDF/G1930952.pdf?OpenElement  ( ، 2022مايو  19في )تم تصفح الموقع

 .68الفقرة. 

 .29. ، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة 2014لعام  باستقالل القضاة والمحامين ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر69 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/309/52/PDF/G1930952.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/309/52/PDF/G1930952.pdf?OpenElement
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ك على حرية الرأي والتعبير وحرية تلقي المعلومات واألفكار العربية المتحدة". كما أعربوا عن قلقهم "بشأن تأثير ذل

 70ونقلها، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحظر االحتجاز التعسفي".

ً ، وفقعلى سبيل المثال ف " 1للمادة  ا كل فعل أو امتناع عن  " على أنها "يةجريمة اإلرهابالمن قانون مكافحة اإلرهاب، تُعرَّ

انون آخر إذا ارتكب هذا القانون، وكل فعل أو امتناع عن فعل يشكل جناية أو جنحة واردة في أي ق فعل مجرم بموجب

 "لغرض إرهابي.

يمثل إشكالية ألنه ال يعرف اإلرهاب نفسه، ولكنه يشير بدالً من  تعريفبالواليات الخاصة، فإن هذا الكما الحظ المكلفون 

. وهذا يعني أن هذه التعريفات "تظل ةرهابياإل النتيجة تعريفه بعد ذلك إلى ، والذي يشيرذلك إلى مصطلح الغرض اإلرهابي

لألنشطة التي حدد خر دون تقديم تعريف ملموس ومإلى تعريف آ محددة، حيث يشير أحد التعريفات بشكل أساسي غير

 71شملها".ي

هديد ي " جريمة إرهابية أي عمل تعتبر  من قانون مكافحة اإلرهاب، التي 14المادة  يه ةإشكالي مادةمثال آخر على 

 ". استقرار الدولة أو سالمتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها

الحكم للدولة أو لنظام  عداءه بإحدى الطرق العالنية أعلنعلى أنه "يعاقب بالسجن المؤقت كل من  15وبالمثل، تنص المادة 

فضفاضة للغاية وتشمل السلوك غير العنيف، مما يسمح بخلط أي نقد  الموادفيها أو عدم والئه لقيادتها". مرة أخرى، هذه 

اإلرهاب. في هذا الصدد، سبق لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان أن شدد على مخاطر مع عام أو معارضة 

أن "الدول يجب أن  اً لتغطية النشاط غير العنيف، مؤكدحات مثل "التطرف" انتهاكات حقوق اإلنسان عند استخدام مصطل

 72تضمن تركيز تدابيرها على السلوك الفعلي، وليس مجرد اآلراء أو المعتقدات ".

من قانون مكافحة اإلرهاب ليحدد مجموعة من الجرائم المتعلقة بالمنظمات اإلرهابية. وهذا أمر  الثانيثم يمضي الفصل 

في و.73رهابية"اإلجريمة ال"مصطلح " يعتمد على تعريف غامض وواسع لاإلرهابي التنظيمل خاص ألن تعريف "مقلق بشك

ي، فإن رهابية يمكن أن تنطوي على "تهديد وحدة الدولة" في شكل نقد سلمي أو نشاط سياساإلجريمة الضوء حقيقة أن 

، أو تأسيس الدعوة إلى التغييربغرض اص تتجمع إرهابي" أي مجموعة من األشخ تنظيم" يعدقانون مكافحة اإلرهاب 

تشكيل مجموعة من الناس ذات أيديولوجيات مخالفة للوضع الراهن. إن اتساع وغموض تعريف  مجردحزب معارض، أو 

"التنظيم اإلرهابي" يثير القلق بشكل أكبر بسبب شدة العقوبات، التي تشمل عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد لمن يؤسس 

 75رهابي.اإل التنظيم، والسجن لالنضمام إلى 74إرهابية منظمة 

                                                           
از واليات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب؛ والفريق العامل المعني باالحتج70 

وتكوين التعسفي؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي 
بشأن مكافحة جرائم  7رقم  2014الجمعيات؛ والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، تعليقات واقتراحات على قانون 

،  UN Doc. OL_ARE_6 / 2020،  2020نوفمبر  13،  1/2004( الذي ألغى المرسوم االتحادي رقم. 7اإلرهاب )قانون 

3https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=2566  تم تصفح(

 .1بشأن مكافحة جرائم اإلرهاب"( ، ص.  7رقم  2014( )يُشار إليه فيما يلي بـ "تعليقات واقتراحات حول قانون 2022أبريل  20 الموقع في

،  1/2004( الذي ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم. 7بشأن مكافحة جرائم اإلرهاب )قانون  2014لعام  7تعليقات واقتراحات على قانون رقم 71 

 .4مرجع سابق. ذكر ، ص. 

مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، تقرير عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة حول كيفية مساهمة حماية حقوق اإلنسان 72 "

 .61، الفقرة.  2016يوليو  A / HRC / 33/29  ،21وتعزيزها في منع التطرف العنيف ومكافحته" ، 

ف الما73  ّ بأنه "مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر، تكتسب الشخصية االعتبارية بحكم  اإلرهابي التنظيممن قانون مكافحة اإلرهاب  1دة تُعرِّ

ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها، أو هددت بارتكابها، أو تهدف أو تخطط أو بحكم الواقع،  توجدالقانون أو 
أو روجت أو حرضت على ارتكابها، اياً كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست فيه أو تتواجد فيه أو تمارس  تسعى الرتكابها،

 "فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم. 

أو تولى قيادة في تنظيم  أو أدار و نظمأمن قانون مكافحة اإلرهاب على ما يلي: "يعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد كل من أسس  21تنص المادة 74 

 ".إرهابي
 إرهابي أو اإللتحاق بتنظيمنضمام لالمن قانون مكافحة اإلرهاب على ما يلي: "يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من سعى  22وتنص المادة 75 

 ".أو بغرضهمع علمه بحقيقته  صورةبأي  أعمالهأو المشاركة في 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25663
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 94أربعة أفراد مرتبطين بالقضية الجماعية لإلمارات  دراجبإ سلطات اإلماراتيةالتعريفات الفضفاضة للفي الواقع، سمحت 

عابي، وسعيد هؤالء هم حمد الشامسي، وأحمد النعيمي، ومحمد الز 76إلى قائمة اإلرهاب في البالد بسبب نشاطهم السياسي.

، بموجب القرار  2021لدولة اإلمارات العربية المتحدة في سبتمبر  ةالطنيجي، الذين أضيفوا إلى قائمة اإلرهاب الوطني

أعرب المكلفون بالواليات الخاصة باألمم المتحدة عن قلقهم بشأن حقيقة أن القائمة "تبدو مرتبطة  وقد. 83الوزاري رقم 

 في المنفى. يعيشون حالياً هؤالء األربعة  77حقوق اإلنسان". وعة في مجالبأنشطتهم المشر

 

 التوقيف اإلداري واستخدام مراكز المناصحة 7.2

اء صرف النظر عن العيوب التي تم تحديدها أعاله، هناك تطور مقلق آخر ناتج عن قانون مكافحة اإلرهاب وهو إنشب

ً مراكز المناصحة ، والتي ، وفق ة تهدف الى هداية وإصالح من توافرت فيهم الخطورة وحدات إداري"، هي  1للمادة  ا

ً ". كما ذكرنا سابقاإلرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم اإلرهابية ، فإن تعريف اإلرهاب غير دقيق وغامض، مما يعطي ا

 سلطة تقديرية كبيرة للسلطات الحتجاز األفراد في مثل هذه المراكز.

، يقضي بإنشاء 2019سبتمبر  4صدر بمرسوم بتاريخ  ة التقديرية بموجب قانونه السلطعالوة على ذلك، تمت زيادة هذ 

، تتجاوز والية مركز ، وبموجب هذا القانون 78مركز المناصحة الوطني )يشار إليه بـ "قانون مركز المناصحة"( 

حاب الفكر اإلرهابي المنصوص عليها في قانون مكافحة اإلرهاب وتشمل "تقديم المشورة وإعادة تأهيل أص تلكالمناصحة 

 79أو المتطرف أو المنحرف".

يفتقر كل من قانون مكافحة اإلرهاب وقانون مركز المناصحة إلى الوضوح القانوني فيما يتعلق بطبيعة االحتجاز في مركز 

ً ، وفقالمناصحة. على سبيل المثال  (1مناصحة على أساس أنه )للتشريعات اإلماراتية، يمكن احتجاز شخص في مركز ال ا

 ن يتقدم من تلقاء نفسه أو عن طريق وليه أو الوصي عليه، للخضوع لبرنامج المناصحةم( 2، أو ) 80خطورة إرهابيةيمثل 

 81رفض دون مبرر إكمال البرنامج.يفشل أو يلكنه 

 ( من قانون مكافحة اإلرهاب، التي تنص على أن "1) 40في المادة  ا" منصوص عليهةاإلرهابي خطورةإن تعريف "ال 

توفر الخطورة اإلرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر المتطرف أو اإلرهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة ت

" الرتكاب جريمة إرهابية، كما اً نى الذي يُعتبر عنده الشخص "مرجحإرهابية". ومع ذلك، ال يتطرق القانون إلى الحد األد

 مالية".ح كيف يتم تقييم "االحتأنه ليس من الواض

                                                           
سبتمبر  17على قائمة اإلرهاب اإلماراتي ،  94يان مشترك يدين إدراج أربعة نشطاء إماراتيين وأعضاء من اإلمارات لحقوق اإلنسان ، ب نام76 

2021  ،-activists-emirati-four-inclusion-condemning-statement-https://www.menarights.org/en/articles/joint
uae -94-uae-members-and  (.2022مايو  11في  تصفح الموقع)تم 

القسري أو غير الطوعي؛ المقرر  واليات المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان؛ الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء77 

ء الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية أثنا

 ،  2022يناير  AL ARE 1/2022  ،25مكافحة اإلرهاب، المرجع: 
 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26978 ( تصفح تم

 (.2022مايو  18في  الموقع

MOJ_LC-https://elaws.moj.gov.ae/UAE- نسخة من القانون )باللغة العربية( متوفرة هنا:78 
-09-Ar_2019-LC-A8/UAEAr/00_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%

04_00028_Markait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%
A9#Anchor14  (2022مايو  9)تم تصفح الموقع في 

 من قانون مركز المناصحة على التعريفات التالية: 1تنص المادة 79 
 جيات أو قيم أو مبادئ الجماعات اإلرهابية". الفكر اإلرهابي: "المعتقدات المستمدة من أيديولو 

 الفكر المتطرف: "المعتقدات المستمدة من أيديولوجيات أو قيم أو مبادئ الجماعات المتطرفة فكريا". 
 ."المجتمع وتوجهاتالفكر المنحرف: "المعتقدات التي ال تتوافق مع قيم ومبادئ 

 من قانون مركز المناصحة. 8 ( من قانون مكافحة اإلرهاب والمادة2) 40المادة 80 
 من قانون مركز المناصحة. 10المادة 81 

https://www.menarights.org/en/articles/joint-statement-condemning-inclusion-four-emirati-activists-and-members-uae-94-uae
https://www.menarights.org/en/articles/joint-statement-condemning-inclusion-four-emirati-activists-and-members-uae-94-uae
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26978
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/UAE-LC-Ar_2019-09-04_00028_Markait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9%23Anchor14%20(%20
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/UAE-LC-Ar_2019-09-04_00028_Markait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9%23Anchor14%20(%20
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/UAE-LC-Ar_2019-09-04_00028_Markait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9%23Anchor14%20(%20
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/UAE-LC-Ar_2019-09-04_00028_Markait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9%23Anchor14%20(%20
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الحجز في مركز المناصحة بحكم صادر عن محكمة مختصة بالنظر في جرائم أمن الدولة ، بناًء على طلب نيابة  يصدر أمر

ً ، تختص محكمة األحداث أيضحاجةن مركز المناصحة أنه عند اليوضح قانو 82أمن الدولة.  بإصدار الحكم. ا

مدة االحتجاز في مركز المناصحة لألفراد الذين يُعتبرون "تهديدات  قانون مكافحة اإلرهاب صراحة المحكمة بتحديد يلزمال 

ً للمادة  ( من قانون مكافحة اإلرهاب 3) 40إرهابية"، كما ال يتطلب صراحة تجديد أي أمر اعتقال. وبدالً من ذلك، ووفقا

رياً عن كل شخص محتجز في من قانون مركز المناصحة، يجب على مركز المناصحة أن يقدم للنيابة تقريراً دو 11والمادة 

المركز كل ثالثة أشهر. ثم تقدم النيابة التقرير إلى المحكمة مشفوعة برأيها حول ما إذا كانت ترى أن الشخص المذكور قد 

يرتكب جريمة إرهابية أم ال. وينص القانون بعد ذلك على أنه من مسؤولية المحكمة أن تأمر باإلفراج عن الشخص، إذا 

 تسمح بذلك. لمحتجزحالة اوجدت أن 

من قانون مركز المناصحة إلى وجوب تحديد مدة الحبس، مؤكدة أنه ال يجوز  8على الرغم مما سبق، أشارت المادة 

 إال في حالة صدور حكم آخر باستمرار إيداعه.، يداعن بعد انقضاء المدة المحددة في حكم اإلاالحتفاظ بالموقوفي

ُحكم عليهم في األصل بموجب التشريعات المتعلقة باألمن  83فردًا 11شهادات  ق اإلنسانا لحقومنّ من الناحية العملية، تلقت 

في كل حالة من الحاالت اإلحدى عشرة، أكمل األفراد  84لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.

 عقوبتهم بالسجن قبل احتجازهم في مركز المناصحة بسجن الرزين. 

ً يع مراكز المناصحة الموجودة حاليمحلية، فإن جموبحسب مصادر  في اإلمارات تقع داخل مجمعات السجون. وال يوجد  ا

دليل على اختالف منشآت مراكز المناصحة والبنية التحتية لها عن السجون التي توجد فيها. وبالفعل، في كل حالة من 

 ا تشير الحاالت الموثقة إلى عدم وجود تمييز بين مركزالحاالت الموثقة، تم احتجاز األفراد في جناح بسجن الرزين. كم

 85.سجن الرزين الذي يقع فيه والرزين  مناصحة

العديد من القضايا التي تم توثيقها تتعلق بأفراد لم يمثلوا قط أمام محكمة لتقديم دفاع فيما يتعلق باعتقاالتهم الحالية. عالوة 

الرزين.  مناصحة  التصال بمستشار قانوني طوال مدة احتجازهم في مركزعلى ذلك، ُحرم ما ال يقل عن تسعة أفراد من ا

باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من اشتراط أن تنظر المحكمة في االعتقاالت كل ثالثة أشهر، لم يتم تزويد األفراد أو 

 م اإلفراج عنهم.قرار عدمحاميهم باألدلة التي قدمها االدعاء إلى المحكمة، ولم تُمنح لهم الفرصة للطعن في 

قضى ما ال يقل عن ثالثة محتجزين أكثر من ثالث سنوات في مركز المناصحة، مما يشير إلى أن المعتقلين 

اإلجراءات  تمعرضون لخطر االحتجاز المطول نتيجة للممارسات القائمة. وفي هذا الصدد، الحظ المكلفون بواليا

 ه: فيما يتعلق بمراكز المناصحة أن الخاصة

ن أن الحرمان التعسفي من الحرية ال يرقى بالضرورة إلى درجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو في حي"

. بالتزامن مع ذلك، فإن األمرينالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، إال أن هناك صلة معترف بها بين كال 

ورفض تقديم المعلومات، والحرمان من الحقوق أو مدته غير محددة، /الطابع التعسفي لالحتجاز، وطول مدته و

اإلجرائية األساسية، وشدة ظروف االحتجاز يمكن أن يؤدي بشكل تراكمي إلى ضرر نفسي خطير قد يرقى إلى حد 

التعذيب أو سوء المعاملة األخرى. فكلما طالت فترة الحرمان التعسفي من الحرية وظروف االحتجاز غير المالئمة، 

                                                           
 من قانون مركز المناصحة. 8( من قانون مكافحة اإلرهاب والمادة 2) 40المادة 82 

جري، هؤالء هم منصور حسن األحمدي، عمران الرضوان الحارثي، محمود حسن الحوسني، عبد هللا عبد القادر الهاجري، فهد عبد القادر الها83

استخدام  لحقوق اإلنسان، مّناعبد الواحد حسن الشحي، سعيد عبد هللا البريمى، عبد هللا الحلو، أحمد المال، خليفة ربيعة، فيصل علي الشيح. انظر 
،  2020يونيو  16"إلعادة التأهيل" في اإلمارات العربية المتحدة ، المناصحة مراكز 

https://www.menarights.org/en/documents/use-munasaha-rehabilitation-centres-united-arab-emirates  ( تم

 (.2022مايو  9في  تصفح الموقع

، اإلمارات تحتجز سجناء بعد انتهاء أحكامهمكما تم توثيق حاالت مماثلة من قبل منظمات حقوق اإلنسان األخرى. انظر هيومن رايتس ووتش ، 84 

؛ الحملة الدولية للحرية في اإلمارات العربية المتحدة ،  https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/09/331877 ، 2019يوليو  9

 ، 2021ممارسة االحتجاز ألجل غير مسمى في اإلمارات ، 

20detention%20in%20the%20United%20Arab%20Emirhttps://www.icfuae.org.uk/sites/default/files/Indefinite%

Factsheet.pdf-ates ( 2022مايو  9في  تصفح الموقعتم.) 

 استخدام مراكز المناصحة "التأهيلية" في اإلمارات العربية المتحدة، مرجع سابق.85 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/09/331877
https://www.icfuae.org.uk/sites/default/files/Indefinite%20detention%20in%20the%20United%20Arab%20Emirates-Factsheet.pdf
https://www.icfuae.org.uk/sites/default/files/Indefinite%20detention%20in%20the%20United%20Arab%20Emirates-Factsheet.pdf
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 وزادت احتمالية -لية والعاطفية وضعه، ازدادت حدة معاناته العق تغييرالمتضرر على ة الشخص وكلما قلَّت قدر

 86".التعذيب وسوء المعاملة

الخاصة، فإن االحتجاز إلى أجل غير مسمى في مراكز المناصحة قد  اإلجراءات وبالتالي، كما أشار المكلفون بواليات

 ناهضة التعذيب من قبل سلطات اإلمارات العربية المتحدة. من اتفاقية م 16يؤدي إلى انتهاكات للمادة 

تم احتجازهم في مراكز المناصحة لفترات طويلة  نشطاءوأخيراً، وثق المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان حاالت ثالثة 

 87.م عن أفعالهم السابقةبعد انتهاء مدة عقوبتهم، ولم يتم اإلفراج عنهم إال بعد اإلدالء بأقوال تدين أنفسهم وإعالن توبته

 التوصيات:

  تعديل قانون مكافحة اإلرهاب لتعريف جرائم اإلرهاب بشكل أفضل، وضمان عدم تجريم سوى الجرائم ذات

الطبيعة اإلرهابية )المحددة وفقًا لإلطار القانوني الدولي لمكافحة اإلرهاب( وعدم إمكانية استخدام القانون لمعاقبة 

 ،اسيةحقوقهم األسمن يمارسون 

 إنهاء استخدام مراكز المناصحة، 

 وقف التعذيب المنهجي للمتهمين باإلرهاب. 

 

 التعذيب على نطاق واسع وبصورة منهجية 8

 طرق التعذيب، بما ذلك االحتجاز السري والحبس االنفرادي 8.1

اة والمحامين إنه "تم تلقي بعد زيارتها إلى اإلمارات العربية المتحدة، قالت المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقالل القض

 24للضوء الكهربائي الساطع  شهادات مستمرة عن التعذيب وسوء المعاملة التالية: الحرمان من ضوء النهار؛ والتعرض

على  المعتقلين بدون نوافذ أو مرحاض؛ إجبار غيرة جداً في زنزانات ص االحتجازعصب العينين والتهديد؛ في اليوم؛  ةساع

البسهم للذهاب إلى المرحاض؛ والتعرض لدرجات حرارة قصوى؛ والضرب؛ واستخراج األظافر خلع مو طلب اإلذن

 88ونتف اللحى؛ والتخدير؛ واالعتداءات الجنسية والتهديدات بها؛ والشتائم".

عن ممارسات التعذيب المتكررة في سجون اإلمارات العربية المتحدة، وسلط  مناصرة معتقلي اإلماراتكما أبلغ مركز 

وء على استخدام درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة؛ والحرمان من النوم؛ واألضواء القوية؛ والموسيقى الصاخبة؛ الض

طويلة؛ واستجوابات مطولة؛ والضرب المستمر في نفس الجزء من الجسم؛ واالعتداء الجنسي، وإزالة ال الوقوف وفترات

 89ديدات بالقتل؛ واإلرهاق؛ واإلذالل.األظافر؛ والصعق بالكهرباء؛ والتعذيب النفسي والته

غرفة تم تطبيق بعض هذه الممارسات في حالة ماثيو هيدجز، المذكور أعاله، الذي تم وضعه في الحبس االنفرادي في 

، أمن الدولة عناصريتم استجوابه يوميًا من قبل لعدة أشهر، كان . وبدون نوافذ وعازلة للصوت عاليةمكتب ذات إضاءة 

ً وأحيان  عناصر أمن الدولةساعة في كل مرة، بينما كان يُجبر على ارتداء األصفاد في الكاحل. هدد  15دة تصل إلى لم ا

 إلى قاعدة عسكرية إماراتية في الخارج.نقله هيدجز بالتعذيب والسجن مدى الحياة و اً مرار

( تؤكد أيًضا هذه األشكال األولي الملحق مفصلة فا لحقوق اإلنسان )منّ عالوة على ذلك، فإن العديد من الحاالت التي وثقتها 

وغيرها من سوء المعاملة. فعلى سبيل المثال، تعرض عبد هللا الشامسي للضرب والمضايقة والتهديد والصعق بالكهرباء 

                                                           
،  1/2004الذي ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم.  (7بشأن مكافحة جرائم اإلرهاب )قانون  2014لعام  7تعليقات واقتراحات على قانون رقم 86 

 .15مرجع سابق. ذكر ، ص. 

 12 المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان، اإلمارات العربية المتحدة: منح ثالثة معتقلين عفواً رئاسياً بعد تصريحات قسرية تجرم الذات ،87 

forced-after-pardon-presidential-granted-detainees-three-releases/uae-https://icjhr.org/press-،  2019أغسطس 
statements-incriminating-self/   (.2202مايو  9في  تصفح الموقع)تم 

 .52، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  2014لعام  تقرير المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين88 

،  2021يوليو  6، يةسجون اإلماراتالالتعذيب في  أهوال، مناصرة معتقلي اإلماراتمركز 89 

//www.edacrights.com/Report/SDetails/74https: (2022مايو  6في  تصفح الموقع تم.) 

https://icjhr.org/press-releases/uae-three-detainees-granted-presidential-pardon-after-forced-self-incriminating-statements/
https://icjhr.org/press-releases/uae-three-detainees-granted-presidential-pardon-after-forced-self-incriminating-statements/
https://www.edacrights.com/Report/SDetails/74


   

  

| اإلمارات العربية المتحدة موازيتقرير    22  

 

وإزالة األظافر والتجويع والحرمان من النوم لفترات طويلة. بينما ُوضعت أمينة العبدولي في الحبس االنفرادي في غرفة 

ً ، وتعرضت أيضيقة بال نوافذض األعين،  عصبيد من مالبسها، والضرب، وألعمال تعذيب شديدة، بما في ذلك التجر ا

 .األوللعثور على أمثلة أخرى في الملحق القدمين، والحرمان من النوم. يمكن ا وتقييد 

، والتي كانت مسؤولة عن ارتكاب يعناصر جهاز أمن الدولة اإلماراتارتكاب التعذيب من قبل  في معظم هذه الحاالت، تم

ً نمط واسع النطاق من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك ليس فقط التعذيب، ولكن أيض فاء القسري االخ ا

واالعتقال التعسفي واالحتجاز، وعلى األخص ضد منتقدي الحكومة وشخصيات المعارضة السياسية والمدافعون عن حقوق 

نها استخدمت بشكل متكرر الصالحيات الممنوحة لها بموجب القانون من أجل مراقبة واستطالع ومضايقة كما أ 90اإلنسان.

 91المدافعين عن حقوق اإلنسان والمعارضين والناشطين.

. إن الطبيعة الغامضة والفضفاضة للمصطلحات المستخدمة في هذا 2003لعام  لقانون أمن الدولةأمن الدولة  جهازيخضع 

نح سلطة األمن الخاصة سلطة تقديرية الرتكاب العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان المذكورة أعاله. على سبيل القانون تم

من النص بإعطاء سلطة األمن الخاصة سلطة "مراقبة الظواهر االجتماعية في الدولة وتقييمها  15المثال، ال تكتفي المادة 

"اتخاذ  جهاز أمن الدولة لـن الدولة وسياستها" ، ولكنها تفوض والكشف عن مصادرها وأسبابها ومدى تأثيرها على أم

راه مناسبًا" في يلجأ إلى أي إجراء يقد وتضيف المادة كذلك أن جهاز أمن الدولة "التدابير الالزمة للحد من هذه الظواهر" ، 

العتقال واالحتجاز التعسفي لألفراد لفترات طويلة لجهاز أمن الدولة االسعي لتحقيق هذا الهدف. على هذا النحو ، يجوز 

 ودون إشراف قضائي أو ضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة، بحجة "مراقبة الظواهر االجتماعية". 

عالوة على ذلك، فإن إدارة أمن الدولة مسؤولة عن إدارة عدد من مواقع االحتجاز السرية أو غير المكشوف عنها، حيث يتم 

ال تعتبر هذه الفترة المطولة من االعتقال بمعزل عن العالم  92معتقلين مباشرة بعد القبض عليهم والتحقيق معهم.إحضار ال

                                                           
لمدافع مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، اإلمارات العربية المتحدة: خبراء األمم المتحدة يطالبون باإلفراج الفوري عن ا90 

un-releases/2018/06/uae-https://www.ohchr.org/ar/press- ، 8201يونيو  12أحمد منصور،  المحتجزعن حقوق اإلنسان 
hmeda-defender-rights-human-jailed-release-immediate-call-experts ؛ مركز (2022فبراير  22في  )تم تصفح الموقع

 rt/download/156https://www.gc4hr.org/repo،  2022الخليج لحقوق اإلنسان، أنماط التعذيب في اإلمارات العربية المتحدة، فبراير 

؛ مركز الخليج لحقوق اإلنسان، الحملة الدولية للحرية في اإلمارات العربية المتحدة ،  20 - 19، ص (2022فبراير  22في )تم تصفح الموقع 

العربية المتحدة إلى  الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان ، المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب، شبكة سوس التعذيب، ورقة مشتركة حول دولة اإلمارات

documents/uae_https://www.ishr.ch/sites/default/files/-،  2020يونيو  26للجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب،  71الدورة 
_26_june_2020_en_ff12.pdf -_joint_ngo_submission_to_cat_ (الصفحات 2022فبراير  22في  تصفح الموقع تم ، )9،  5  ،

جانب ؛ مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، اإلمارات العربية المتحدة: خبراء األمم المتحدة يدينون محاكمة الرعايا األ 11-14

n/presshttps://www.ohchr.org/e- ، 2016فبراير  15بناء على اعترافات قسرية ويدعون إلى إطالق سراحهم، 
-confessions-forced-based-nationals-foreign-trial-condemn-experts-un-releases/2016/02/uae

and?LangID=E&NewsID=17043 حكم على الا لحقوق اإلنسان ، اإلمارات العربية المتحدة: ( ؛ منّ 2022فبراير  22في   )تم تصفح الموقع

https://menarights.org/ar/caseprofile/alamarat-، 2021فبراير  9لفساد في وطنه ، ا سنوات النتقاده 10ناشط أردني بالسجن 
wtnh -fy-alfsad-lantqadh-snwat-10-balsjn-nyard-nasht-ly-alhkm-almthdt-alrbyt ؛ (2022فبراير  22في تصفح الموقع  )تم

عبد  ، منّا لحقوق اإلنسانا لحقوق اإلنسان ، "السلطات اإلماراتية تختفي وترحل البلوش إلى باكستان حيث يواجه التعذيب"، مرجع سابق. ذكر ؛ نّ م

،  2021يونيو  2،  2012" منذ 94"اإلمارات السالم المرزوقي محتجز بشكل تعسفي في قضية 

2012 -mndh-94-alamarat-qdyt-fy-tsfy-bshkl-mhtjz-almrzwqy-alslam-https://menarights.org/ar/caseprofile/bd 

، عامين ونصف من االعتقال التعسفي عبد هللا الشامسي بعد أكثر من اإلفراح عن، لحقوق اإلنسان منّا؛ (2022فبراير  22في )تم تصفح الموقع 

alsr-fy-alshamsy-salm-almany-altalb-thtjz-alamarat-https://menarights.org/ar/caseprofile/sltat-،  2021أبريل  19
lltdhyb -wtrdh (.2022فبراير  22في  تصفح الموقع )تم 

،  2019ديسمبر  22، ارضينضايقات بال هوادة ألسر المعهيومن رايتس ووتش ، اإلمارات العربية المتحدة: م91 

https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/22/336973  ؛ ستيفاني كيرشغيسنر "أدلة جديدة تشير إلى استخدام برنامج تجسسNSO 

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/24/new-،  2021تمبر سب 24لمراقبة الناشط اإلماراتي عالء الصديق"، الجارديان، 

siddiq-al-alaa-activist-emirati-surveil-to-used-spyware-suggests-evidence،  :تصنيف هيومن رايتس ووتش ، اإلمارات

 )تم تصفح المواقع  https://www.hrw.org/ar/news/2021/11/21/380452،  2021نوفمبر  21، معارضين على أنهم "إرهابيون"

 (.2022مايو  6في 

،  2021مارس  31: اإلمارات العربية المتحدة، 2020لعام  التقارير القطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان ،وزارة الخارجية األمريكية92 

-RIGHTS-HUMAN-2020-EMIRATES-ARAB-0/UNITEDcontent/uploads/2021/1-https://www.state.gov/wp

REPORT.pdf (2022مايو  6في  تصفح الموقع تم) .؛ مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق اإلنسان،  8، ص

 25( ، ةمشترك رسالةيب )اإلمارات العربية المتحدة: مدافع سوري عن حقوق اإلنسان معرض لخطر االحتجاز طويل األمد، تقارير عن التعذ

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2018/06/uae-un-experts-call-immediate-release-jailed-human-rights-defender-ahmed
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2018/06/uae-un-experts-call-immediate-release-jailed-human-rights-defender-ahmed
https://www.gc4hr.org/report/download/156
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/uae_-_joint_ngo_submission_to_cat_-_26_june_2020_en_ff12.pdf
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/uae_-_joint_ngo_submission_to_cat_-_26_june_2020_en_ff12.pdf
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/02/uae-un-experts-condemn-trial-foreign-nationals-based-forced-confessions-and?LangID=E&NewsID=17043
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/02/uae-un-experts-condemn-trial-foreign-nationals-based-forced-confessions-and?LangID=E&NewsID=17043
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/02/uae-un-experts-condemn-trial-foreign-nationals-based-forced-confessions-and?LangID=E&NewsID=17043
https://menarights.org/ar/caseprofile/alamarat-alrbyt-almthdt-alhkm-ly-nasht-ardny-balsjn-10-snwat-lantqadh-alfsad-fy-wtnh
https://menarights.org/ar/caseprofile/alamarat-alrbyt-almthdt-alhkm-ly-nasht-ardny-balsjn-10-snwat-lantqadh-alfsad-fy-wtnh
https://menarights.org/ar/caseprofile/bd-alslam-almrzwqy-mhtjz-bshkl-tsfy-fy-qdyt-alamarat-94-mndh-2012
https://menarights.org/ar/caseprofile/sltat-alamarat-thtjz-altalb-almany-salm-alshamsy-fy-alsr-wtrdh-lltdhyb
https://menarights.org/ar/caseprofile/sltat-alamarat-thtjz-altalb-almany-salm-alshamsy-fy-alsr-wtrdh-lltdhyb
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/22/336973
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/24/new-evidence-suggests-spyware-used-to-surveil-emirati-activist-alaa-al-siddiq
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/24/new-evidence-suggests-spyware-used-to-surveil-emirati-activist-alaa-al-siddiq
https://www.hrw.org/ar/news/2021/11/21/380452
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/10/UNITED-ARAB-EMIRATES-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/10/UNITED-ARAB-EMIRATES-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
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ً ، بل غالبالخارجي في مرافق سرية عمالً من أعمال التعذيب في حد ذاتها فحسب ما يتعرض المحتجزون خالل هذه الفترة  ا

ً ، غالبالمعاملة المذكورة أعاله  ألشكال مختلفة من سوء  بهدف انتزاع االعترافات باإلكراه.  ا

 ظروف االحتجاز 8.2

، فقد تظل ظروف )التي تؤدي إلى االختفاء القسري(حتى عندما تنتهي فترات االحتجاز السري واالنفرادي المذكورة أعاله 

لمثال، تعرض أحمد من اتفاقية مناهضة التعذيب. على سبيل ا 16االحتجاز شبيهة بالتعذيب أو تؤدي إلى انتهاك المادة 

إلى الحبس االنفرادي لفترات طويلة في سجن الصدر في أبو ظبي. وهو  األول(منصور )الحالة المفصلة في الملحق 

، وال يتلقى عناية طبية كافية. ما تُعرض عليه زيارات اً ته وال يسمح له باالستحمام. نادرمحتجز دون سرير أو ماء في زنزان

ات طويلة من الحبس فتر األول(وشي )الحاالت المفصلة في الملحق ينة العبدولي ومريم البلكما واجه أحمد العتوم وأم

تعرضت األخيرة لظروف مذلة، بما في ذلك وضع كاميرات مراقبة داخل حمامها. عالوة على ذلك،  وقداالنفرادي. 

في  93سوء الظروف الصحية""استمرت مزاعم االكتظاظ، واالنتظار لفترات طويلة للحصول على الرعاية الصحية، و

ة في مناطق السجون ومراكز االحتجاز اإلماراتية. كما كانت هناك شكاوى من عدم وجود أنظمة تبريد في السجون الواقع

 94أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات قصوى.من البالد حيث يمكن 

ً ، تقاعست السلطات اإلماراتية أيضعالوة على ذلك في سجن  19-كوفيد  وباء الزمة للتصدي لتفشيعن اتخاذ اإلجراءات ال ا

، تم اإلبالغ عن أول حالة إصابة بـ  2020أبريل  16الوثبة بأبو ظبي، مما عرض صحة وحياة السجناء لخطر جسيم. في 

في سجن الوثبة، وبعد ذلك ثبتت إصابة عدة سجناء. لم يتم توفير الرعاية الصحية المناسبة للسجناء المرضى  19-كوفيد

 لئك الذين تظهر عليهم األعراض، واستمر احتجازهم في ظروف مزرية في زنازين مكتظة.وأو

أنه بعد تفشي المرض في منتصف أبريل، تم نقل العديد من السجناء  95ا لحقوق اإلنسانمنّ أظهرت الشهادات التي جمعتها 

صحة هؤالء النزالء. لم يتم أي أنباء عن الذين ثبتت إصابتهم إلى زنازين أخرى في السجن. وبعد ذلك، لم تتلق عائالتهم 

ً النزالء الذين كانوا يتشاركون  فحص مع أولئك الذين تم نقلهم، على الرغم من قربهم من األفراد  نفس الزنزانة سابقا

 المصابين.

وال  عالوة على ذلك، لم تتخذ إدارة السجون أي إجراءات احترازية لفرض إجراءات التباعد االجتماعي في الزنزانات،

 لعزل جميع السجناء المصابين عن اآلخرين. لم يتم توزيع أقنعة أو قفازات أو مطهر أو مواد صابون إضافية على النزالء.

 

                                                                                                                                                                                     
detention-term-glon-of-risk-at-defender-rights-human-syrian-https://srdefenders.org/uae-،  2021أغسطس 

communication -joint-torture-of-reports ؛ الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، اإلمارات العربية (2022فبراير  23في  تصفح الموقع )تم

rights-https://www.fidh.org/en/issues/human-،  2017مارس  20المتحدة: اعتقال واحتجاز في مكان سري للسيد أحمد منصور ، 
mr -of-location-secret-a-in-detention-and-arrest-emirates-arab-defenders/united فبراير 23في  تصفح الموقع )تم 

،  2015أكتوبر  5؛ منظمة العفو الدولية، إجراءات عاجلة: رجال يواجهون محاكمة جماعية بعد االعتقال السري، (2022

05/MDE2525942015ENGLISH.pdfcontent/uploads/2021/-https://www.amnesty.org/en/wp   23في )تم تصفح الموقع 

 OpenDemocracy  ،2، "اإلمارات العربية المتحدة: عندما تصبح التغريدات مسألة تتعلق باألمن القومي"، (؛ ميشيل وزان2022فبراير 
matter-become-tweets-when-asia/uae-west-africa-https://www.opendemocracy.net/en/north-،  2016ديسمبر 

security-national-of   (.2022فبراير  23في )تم تصفح الموقع 

 .3عربية المتحدة ، مرجع سابق. ذكر ، ص. اإلمارات ال :2021 تقارير القطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان93 

 .4: اإلمارات العربية المتحدة ، مرجع سابق. ذكر ، ص. 2021تقارير القطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان 94 

حمن محتجزين في سجن الوثبة. هؤالء هم عبدهللا عوض سالم الشامسي، وعبد الر 10لحقوق اإلنسان شهادات من عائالت ومحامي  منّاجمعت 95 

امي شومان، وأحمد صبح، وعبدالملك محمد أحمد محمد المخنقي، وعبد هللا محمد أحمد عطية، وياسر سامي عبد العفو أبو بكر، وشقيقه عبد هللا س

. 1عبد العفو أبو بكر، وأحمد علي مكاوي، وبهاء عادل سلمان مطر، وماهر عطيه عثمان أبو شوارب. بعض هذه الحاالت مفصلة في الملحق 

يونيو  16سجن الوثبة للخطر ،  معتقلييعرض  19-كوفيد، اإلمارات العربية المتحدة: تفشي  منّا لحقوق اإلنسانزيد من المعلومات ، انظر لم

2020  ،-alshrq-lmntqt-walsjwn-alahtjaz-mrakz-hyal-ajl-thrk-aly-https://www.menarights.org/ar/articles/dwt
zl -fy-afryqya-wshmal-alawst  (. 2022مايو  9في  تصفح الموقع)تم 

https://srdefenders.org/uae-syrian-human-rights-defender-at-risk-of-long-term-detention-reports-of-torture-joint-communication
https://srdefenders.org/uae-syrian-human-rights-defender-at-risk-of-long-term-detention-reports-of-torture-joint-communication
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/united-arab-emirates-arrest-and-detention-in-a-secret-location-of-mr
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/united-arab-emirates-arrest-and-detention-in-a-secret-location-of-mr
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/MDE2525942015ENGLISH.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/uae-when-tweets-become-matter-of-national-security
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/uae-when-tweets-become-matter-of-national-security
https://www.menarights.org/ar/articles/dwt-aly-thrk-ajl-hyal-mrakz-alahtjaz-walsjwn-lmntqt-alshrq-alawst-wshmal-afryqya-fy-zl
https://www.menarights.org/ar/articles/dwt-aly-thrk-ajl-hyal-mrakz-alahtjaz-walsjwn-lmntqt-alshrq-alawst-wshmal-afryqya-fy-zl
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 التعذيب على أيدي القوات اإلماراتية في سياق النزاع المسلح في اليمن 8.3

قوده السعودية، والذي يقاتل جماعة الحوثي في األيام األولى للنزاع المسلح في اليمن، انضمت اإلمارات إلى التحالف الذي ت

. وفي هذا السياق، دعمت اإلمارات مجموعتين محليتين: القوات المشتركة اليمنية و 2015المسلحة في اليمن منذ عام 

كما ساهمت اإلمارات في تكوين جماعات مسلحة محلية موالية معروفة بأسماء  96المجلس االنتقالي الجنوبي االنفصالي.

، أعلنت اإلمارات أنها ستسحب قواتها  2019في عام  97، منها الحزام األمني والنخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية.مختلفة

لكن على الرغم من االنسحاب، يُعتقد أن اإلمارات ال تزال تتمتع بنفوذ قوي على الجماعات المحلية والتحالف  98،من اليمن

 99الذي تقوده السعودية.

في  100سرية في اليمن، حيث تحدث انتهاكات لحقوق اإلنسان.على مواقع احتجاز  التي تدعمها جماعاتاإلمارات والتسيطر 

ً أسباب»إلى أن لديها  2019في عام هذا الصدد، أشار فريق خبراء تابع لألمم المتحدة  معقولة لالعتقاد بأن حكومات اليمن  ا

ن الشخصي، وتحديداً من خالل هكت الحق في الحرية واألموالمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة انت

فاء القسري واالعتقال واالحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف االخ

مواطنة لحقوق اإلنسان حاالت تعذيب في أربعة مراكز تسيطر عليها  منظمة على سبيل المثال، وثقت 101«.الجنسي

ت العربية المتحدة والقوات المدعومة منها. األولى هي قاعة وضاح في محافظة عدن، التي تسيطر عليها إدارة أمن اإلمارا

تم احتجازهم بشكل تعسفي في  اً شخص 29ي. "حققت مواطنة في حاالت عدن، التي يسيطر عليها المجلس االنتقالي الجنوب

ز في قاعة وضاح. ولم تعرف أسر المحتجزين في قاعة وضاح مكان أثناء االحتجا حالتا وفاةتعذيب، وحالة  18الموقع، 

وشملت أساليب التعذيب المبلغ عنها إزالة  102."هم أو نقلهم إلى مكان احتجاز آخراحتجاز أقاربهم إال بعد اإلفراج عن

 ، والتهديد باغتصاب المحتجزين أو أقاربهم.واإلجبار على التعرياألظافر، 

لسيطرة لواء الدعم والمساندة األول التابع للمجلس االنتقالي  هذا المخيم يخضعفي محافظة عدن،  الءالج معسكروالثاني هو 

حالة  17حالة اعتقال تعسفي و  13مواطنة لحقوق اإلنسان مما ال يقل عن  منظمة الجنوبي المدعوم من اإلمارات. تحققت

صعق بالكهرباء للن الجالء للتعذيب تقلون في سج. "تعرض المع2020وأبريل  2016الجالء بين مايو  معسكرتعذيب في 

 هم، والتهديد باغتصاب كان يتم تعليقهم بشكل مقلوبساعات، وفي بعض الحاالت لمن النوم والتعليق من السقف والحرمان 

 103أو اغتصاب أقاربهم ".

مواطنة منظمة رسمي. حققت الثالث هو مطار الريان بمحافظة حضرموت، والذي حولته القوات اإلماراتية إلى معتقل غير 

تعذيب في مركز احتجاز مطار الريان. قال  حاالت 10األقل من االعتقال التعسفي و حالة على  38لحقوق اإلنسان "في 

معتقلون سابقون إنهم احتُجزوا في مستودعات مظلمة وضيقة وتعرضوا ألشكال مختلفة من التعذيب وغيره من االنتهاكات، 

ن الطعام والماء والصعق بالكهرباء والركل والجلد والحرق بأعقاب السجائر. وقال آخرون إنهم بما في ذلك الحرمان م

                                                           
،  2022يناير  31فته، قناة الجزيرة، لماذا هاجم الحوثيون اإلمارات؟ كل ما تريد معرموقع  انظر96 

escalation-houthi-uae-the-to-guide-simple-a-https://www.aljazeera.com/news/2022/1/31/explainer  ( تصفح تم

 (. 2022و ماي 9في  الموقع

،  2020االعتقال التعسفي واالختفاء والتعذيب في السجون اليمنية غير الرسمية، يونيو  -مواطنة لحقوق اإلنسان، في الظالم 97 

Darkness.pdf -the-20/06/Incontent/uploads/20-https://mwatana.org/wp (.2022مايو  9 )تم تصفح الموقع في 

،  2019أكتوبر  30تسحب قواتها من مدينة عدن الساحلية الجنوبية في اليمن،  اإلمارات ،قناة الجزيرةموقع انظر 98 

aden-of-city-port-southern-yemens-from-troops-withdraws-https://www.aljazeera.com/news/2019/10/30/uae تم( 

 (.2022مايو  19في  تصفح الموقع

فبراير  22، ميدل إيست آي ، "يقول خبراء إن اإلمارات متورطة بشدة في اليمن على الرغم من مزاعم االنسحاب"انظر شيرين خليل، 99 

2021،say-experts-involved-deeply-conflict-yemen-https://www.middleeasteye.net/news/uae   19في  تصفح الموقع)تم 

 (.2022مايو 

يونيو  22، اليمن: اإلمارات تدعم قوات محلية ترتكب انتهاكاتومن رايتس ووتش، انظر هي100 

2017،https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305089   (.2022مايو  9في  تصفح الموقع)تم 

قليميين البارزين بشأن اليمن ، حالة حقوق اإلنسان في اليمن، بما في ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر مجموعة الخبراء الدوليين واإل101 

 .68، الفقرة.  UN Doc. A / HRC / 42/17،  2019أغسطس  9،  2014

 .11كر ، ص. االعتقال التعسفي واالختفاء والتعذيب في السجون اليمنية غير الرسمية، مرجع سابق. ذ -في الظالم 102 

 .12االعتقال التعسفي واالختفاء والتعذيب في السجون اليمنية غير الرسمية، مرجع سابق. ذكر ، ص.  -في الظالم 103 

https://www.aljazeera.com/news/2022/1/31/explainer-a-simple-guide-to-the-uae-houthi-escalation
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2020/06/In-the-Darkness.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/30/uae-withdraws-troops-from-yemens-southern-port-city-of-aden
https://www.middleeasteye.net/news/uae-yemen-conflict-deeply-involved-experts-say
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305089
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، والسجود القسري لعلم جبار على التعريالشعائر الدينية، واإل منعهم من ممارسةال مهينة من المعاملة، مثل تعرضوا ألشك

 104اإلمارات ".

ره الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم من أكتوبر" في محافظة أبين، ويدي 7والرابع هو سجن "

حالة اعتقال تعسفي  50مواطنة لحقوق اإلنسان في ما ال يقل عن  منظمة ، حققت 2020وأبريل  2016اإلمارات. بين مايو 

 105أكتوبر.  7حاالت وفاة أثناء االحتجاز، في سجن  4حالة تعذيب، بما في ذلك  29و 

، فإن المعتقلين "تعرضوا ألشكال مختلفة من التعذيب وأشكال أخرى من اإلساءات، بما في ذلك الصعق وبحسب المنظمة

والضرب بالسالح، والحرمان من الطعام والماء، ونزع األظافر  ، والجلدبالكهرباء، والضرب على األطراف بالمطارق

عرض بعض الضحايا للتعذيب الجنسي، مثل حرق كما ت .لفترات طويلة على السقف ، والتعليقشرب البولاإلجبار على و

 106أعضائهم التناسلية. وقال شهود عيان ان جثث المعتقلين ألقيت في ساحة مستشفى الرازي بمنطقة جعار بمديرية خنفير".

مايو  81في  107على يد القوات اإلماراتية في اليمن. لحقوق اإلنسان حالة مواطن يمني تم اعتقاله وتعذيبه سراً  امنّ كما وثقت 

مقيمين في عتق. بعد عبوره الحدود بين السعودية واليمن، اعتقله مسلحون ال هتوجه الضحية إلى اليمن لزيارة أقارب 2018

في مختلف المعتقالت  حتجازهة. وعقب اختطافه، تم اموالون للقوات المسلحة اإلماراتية عند نقطة تفتيش في الشبيك

سلحة اإلماراتية. وفي مختلف المعتقالت التي احتجز فيها ومنها مطار الريان الخاضعة للسيطرة المباشرة للقوات الم

المذكور أعاله، تعرض لعمليات إعدام صورية، حيث تم شده من لحيته وضربه على وجهه عدة مرات. كما تلقى تهديدات 

اح الضحية في نهاية المطاف في المحققون اإلماراتيون بتسليمه إلى األمريكيين. تم إطالق سر هباالغتصاب والقتل كما هدد

 تعليمات بعدم الحديث عن اعتقاله. وجهت له أن ، بعد 2018يونيو  25

كما وثق خبراء األمم المتحدة حاالت اختفاء قسري وتعذيب على يد جماعات تدعمها اإلمارات في اليمن. في هذا الصدد، 

قاموا بتوثيق ونشر انتهاكات اإلمارات ء وصحفيين ، تم اعتقال سبعة نشطا 2019ويونيو  2018لوحظ أنه "بين مايو 

ً ، أو الذين انتقدوا علنالعربية المتحدة تعرضوا للتعذيب في قد و اإلمارات العربية المتحدة والمجلس االنتقالي الجنوبي، ا

في عتق،  ةوانيوض الربيزي من قبل النخبة الشب، اعتُقل سالم ع2019يونيو  10على سبيل المثال، في  108بعض الحاالت".

ً ينتقد قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي. نُقل الربيزي إلى قاعدة تحالف بلحاف حيث ظل  ً كاريكاتوريا بعد أن نشر رسما

 109مختفياً، وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب وألذى بشكل خطير.

ً عام 25حالة رجل يبلغ من العمر  نزاعثل، وثق مركز المدنيين في الوبالم من قبل قوات  2018يونيو  3تم اعتقاله في  ا

 20. واحتُجز في السجن "لمدة النخبة الشبوانية في مدينة عتق قبل نقله معصوب العينين إلى سجن بلحاف بمديرية رضوم

ً يوم قال خاللها إنه تعرض للتعذيب على أيدي محققين يمنيين وإماراتيين. وشمل التعذيب إبقائه في غرفة مظلمة،  ا

 110.لقاعدة في شبه الجزيرة العربية "ا تنظيم يدة، والتهديد بضربه إذا لم يعترف بانتمائه إلىوتعريضه للحرارة الشد

                                                           
 .14 - 13االعتقال التعسفي واالختفاء والتعذيب في السجون اليمنية غير الرسمية، مرجع سابق. المرجع نفسه، ص  -في الظالم 104 

 .14التعسفي واالختفاء والتعذيب في السجون اليمنية غير الرسمية، مرجع سابق. ذكر، ص. االعتقال  -في الظالم 105 

 .14االعتقال التعسفي واالختفاء والتعذيب في السجون اليمنية غير الرسمية، مرجع سابق. ذكر، ص.  -في الظالم 106 

،  2020سبتمبر  18، اإلماراتية في بلحاف مواطن يمني يحتجز و يعذّب سراً على يد القوات ، منّا لحقوق اإلنسانانظر 107 

blhaf-yf-alamaratyt-alqwat-yd-ly-sraan-ydhwb-w-yhtjz-ymny-https://www.menarights.org/ar/articles/mwatn 
 (.2022مايو  9في  تصفح الموقع)تم 

تمبر مجموعة الخبراء الدوليين واإلقليميين البارزين بشأن اليمن، حالة حقوق اإلنسان في اليمن ، بما في ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ سب108 

،  * UN Doc. A / HRC / 42 / CRP .1،  2019سبتمبر  3،  2014

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE

Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF  (2022مايو  19في  تصفح الموقع تم) .287، الفقرة. 

 جع.نفس المر109 

أضرار المدنيين وتدابير الحماية المحلية في اليمن ،  -مركز المدنيين في الصراع، "لم نكن نعرف ما إذا كنا سنموت من الرصاص أو الجوع" 110 

2020  ،content/uploads/2020/01/ -https://civiliansinconflict.org/wp
YEMEN_BulletsorHunger_FINAL_PROOF.pdf  29-28، ص (2022مايو  19في )تم تصفح الموقع. 

https://www.menarights.org/ar/articles/mwatn-ymny-yhtjz-w-ydhwb-sraan-ly-yd-alqwat-alamaratyt-fy-blhaf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/01/%20YEMEN_BulletsorHunger_FINAL_PROOF.pdf
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/01/%20YEMEN_BulletsorHunger_FINAL_PROOF.pdf
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ً ، قيل أيضبصرف النظر عن هذه المنشآت السرية في اليمن  أن اإلمارات نقلت بعض المعتقلين إلى منشأة سرية في  ا

 111إريتريا.

 التوصيات:

 خارجهاإغالق جميع مراكز االعتقال السرية في اإلمارات و، 

 وضع حد الستخدام االعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي، 

  ًوقف جميع أعمال التعذيب فورا، 

 .ضمان ظروف االحتجاز التي تتوافق مع قواعد نيلسون مانديال 

 القمع الممنهج للمعارضة السلمية 9

يجرم أي شكل من أشكال االنتقاد  في اإلمارات العربية المتحدة، يتم إسكات األصوات المعارضة من خالل إطار قانوني

ً ، غالبللحكومة. في الممارسة العملية  112ما يستخدم التعذيب في القضايا الجنائية المرفوعة ضد المعارضين السلميين. ا

باستقالل القضاة والمحامين إلى أن "تشريعات مهمة،  ةالمعني ةالسابق ةالخاص ةالمقرر تفيما يتعلق باإلطار القانوني، أشار

 ، و(" بشأن جهاز أمن الدولة2011لسنة  1)المعدل بالمرسوم االتحادي رقم  2003لسنة  2القانون االتحادي رقم  مثل

بشأن  2014لسنة  7والقانون االتحادي رقم  ،بشأن مكافحة الجرائم اإللكترونية 2012لسنة  5المرسوم االتحادي رقم 

قد  الموادكما ذكر أعاله، أن هذه  ةوواسعة للجرائم الجنائية، مؤكد على تعريفات غامضة تحتوي، يةجرائم اإلرهابالمكافحة 

 113". النتهاكاتفتح الباب أمام التفسير التعسفي واتمبدأ الشرعية و ىحدت" ت

بواليات على وجه التحديد، كما هو مذكور أعاله، أعرب المكلفون  2014لعام  يةاإلرهاب الجرائم فيما يتعلق بقانون مكافحة

يمكن أن تسمح  والتي غير الدقيقة والواضحة نص هذه الموادالخاصة باألمم المتحدة عن قلقهم إزاء حقيقة أن  اإلجراءات

ً بتفسير أشكال معينة من النقد أو المعارضة ومقاضاة مرتكبيها على أنها إرهاب،   114تقدير السلطات المختصة.ل وفقا

أخرى لحقوق اإلنسان، إلى أن قانون اإلمارات الجديد بشأن  منظمات غير حكومية و لحقوق اإلنسان منّاوبالمثل ، خلصت 

يقيد أيًضا الفضاء المدني وحرية التعبير،  2022مكافحة الشائعات والجرائم اإللكترونية الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 

ع المتورطين في والنشطاء والنقاد السلميين، وإخضا، وكاشفي الفساد، نه يمّكن من تجريم عمل الصحفيينفضالً عن أ

 115أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة. 

يساهم قانون العقوبات كذلك في هذا اإلطار التقييدي من خالل تجريم كل الكالم الذي ينتقد الحكومة وسلطاتها. على سبيل 

أو العلم أو الشعار الوطني أو األفعال التي تهين أو تسخر أو تسيء إلى سمعة الرئيس  184و  183المثال، تجرم المادتان 

 116الرموز الوطنية والدولة نفسها ومؤسساتها أو مسؤوليها وأعضائها المؤسسين والنشيد الوطني.

                                                           
، مرجع سابق. ذكر؛ منح حق الوصول إلى مواقع االحتجازلحل "حاالت االختفاء"،  -اإلمارات العربية المتحدة تدعم القوات المحلية المسيئة 111 

 .65، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  2014وضع حقوق اإلنسان في اليمن، بما في ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر 

، (السجناء )قواعد نيلسون مانديال مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم ، قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة112 

RESOLUTION/A_ebook.pdf-reform/GA-prison-and-https://www.unodc.org/documents/justice  تم تصفح الموقع في( 

 (.2022مايو  12

 .29، مرجع سابق. المرجع نفسه ، الفقرة.  2014لعام  تقالل القضاة والمحامينباس ةالمعني ةالخاص ةتقرير المقرر113 

، 1/2004مرسوم بقانون اتحادي رقم. ( الذي ألغى ال7بشأن مكافحة جرائم اإلرهاب )قانون  2014لعام  7تعليقات واقتراحات على قانون رقم 114 

 .21 - 20مرجع سابق. المرجع نفسه ، ص 

عنية بحقوق اإلنسان تدعو اإلمارات العربية المتحدة إلى إلغاء أو تعديل قانونها الجديد في شأن مكافحة الشائعات منظمات غير حكومية م115 

mnyt-hkwmyt-ghyr-https://www.menarights.org/ar/articles/mnzmat-،  2022يناير  24، والجرائم اإللكترونية على الفور
tdyl -aw-algha-aly-almthdt-alrbyt-alamarat-tdw-alansan-bhqwq  (.2022مايو  11في  تصفح الموقع)تم 

قانون العقوبات ، مّنا لحقوق اإلنسانعقوبات الجديد التي تجرم الحريات األساسية في: قانون ال لمواديمكن االطالع على تحليالت أكثر تفصيالً 116 

penal-uae-https://menarights.org/ar/articles/new-، 2022مايو 18 ،اإلماراتي الجديد: قيود متزايدة على الحريات األساسية
freedoms-fundamental-restrictions-increased-code  (.2022مايو  19)تم تصفح الموقع في 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.menarights.org/ar/articles/mnzmat-ghyr-hkwmyt-mnyt-bhqwq-alansan-tdw-alamarat-alrbyt-almthdt-aly-algha-aw-tdyl
https://www.menarights.org/ar/articles/mnzmat-ghyr-hkwmyt-mnyt-bhqwq-alansan-tdw-alamarat-alrbyt-almthdt-aly-algha-aw-tdyl
https://menarights.org/ar/articles/new-uae-penal-code-increased-restrictions-fundamental-freedoms
https://menarights.org/ar/articles/new-uae-penal-code-increased-restrictions-fundamental-freedoms
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كبيرة على حرية التجمع. تتطلب االجتماعات العامة تصاريح حكومية، وتخضع  اً ، تضع الحكومة قيودعالوة على ذلك

صرح بها لتفريق الشرطة، مما يؤدي إلى ندرة المظاهرات في الممارسة االحتجاجات السياسية أو العمالية غير الم

يجب على المنظمات غير الحكومية التسجيل لدى وزارة الشؤون االجتماعية ويمكن أن تتلقى إعانات من  117العملية.

 118طريقة عملها. تحديدسلطة تقديرية واسعة للتدخل والحكومة، التي تحتفظ ب

( ألفراد تمت معاقبتهم لممارسة األوللحقوق اإلنسان بتوثيق حاالت متعددة )انظر الملحق  امنّ  من الناحية العملية، قامت

حريتهم في التعبير والتجمع، وخاصة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمعارضين السياسيين. وإلعطاء بعض األمثلة، كان 

، وأحمد منصور )انظر الملحق األول(  94مارات لمجموعة اإلهذا هو حال أولئك الذين حوكموا في المحاكمة الجماعية 

، ذهبت الدولة إلى حد إضافة  94وفي قضية اإلمارات  120وناصر بن غيث. 119ومحمد الركن (  لحق األول)انظر الم

بسبب نشاطهم السياسي.  122أو تجريدهم من الجنسية اإلماراتية 121بعض األشخاص المعنيين إلى قائمة اإلرهاب في الدولة

ً ومة اإلمارات وسياساتها ولكن أيضلئك الذين ينتقدون حكليس فقط أو النشطاء السياسيين الذين يتحدثون عن دول أخرى قد  ا

، الذي حوكم بسبب (لحق األوليعاقبون في اإلمارات العربية المتحدة، كما كان الحال مع األردني أحمد العتوم )انظر الم

وبالمثل، فإن بعض التهم الموجهة إلى ناصر بن شخصي على الفيسبوك. حسابه ال حديثه العلني عن الفساد في األردن عبر

وفي جميع هذه الحاالت، تعرض األفراد المعنيون للتعذيب أثناء  123غيث تتعلق بتغريدات انتقد فيها السلطات المصرية.

 األول(.احتجازهم )لمزيد من التفاصيل انظر الملحق 

ً د يتعرض األفراد في اإلمارات أيضلحقوقهم وحرياتهم، ق إلى جانب معاقبتهم وتعذيبهم بسبب ممارستهم ألعمال انتقامية  ا

ً يات األمم المتحدة أو التحدث علنعند التعاون مع آل ة اإلمارات العربية المتحدة وبالفعل ورد ذكر دول 124عن وضعهم. ا

حدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق في تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول "التعاون مع األمم المت اً وتكرار اً مرار

 125اإلنسان".

                                                           
arab-https://freedomhouse.org/country/united-، اإلمارات العربية المتحدة -2021الحرية في العالم ، فريدوم هاوس117

world/2021-emirates/freedom   (. 2022أبريل  27في )تم تصفح الموقع 

 -المواطنين، مركز الخليج لحقوق اإلنسان والخدمة الدولية لحقوق اإلنسان، اإلمارات العربية المتحدة سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة 118 

تقرير مشترك إلى الدورة التاسعة والعشرين لالستعراض الدوري الشامل لألمم المتحدة لفريق عمل االستعراض الدوري الشامل، 

http://www.civicus.org/ images / Joint.UPRSubmissionUAE.pdf   (.2022أبريل  27في )تم تصفح الموقع 

؛ منظمة  roken -al-https://www.frontlinedefenders.org/ar/profile/mohamedانظر فرونت الين ديفندرز، محمد الركن، 119 

،  2021نوفمبر  23العفو الدولية في المملكة المتحدة، في دائرة الضوء: الدكتور محمد الركن )اإلمارات العربية المتحدة( ، سجين رأي ، 

conscience-prisoner-uae-roken-al-mohammed-dr-https://www.amnesty.org.uk/groups/sutton/spotlight  تم تصفح(

 (.2022مايو  11في المواقع 
https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/case-،  2017مارس  29انظر فرونت الين ديفندرز، احتجاز ناصر بن غيث،  120

ghaith-nbi-nasser-history  :سنوات  10 بالسجنأكاديمي بارز  الحكم على أستاذ جامعي؛ منظمة العفو الدولية، اإلمارات العربية المتحدة

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/uae- لحرية التعبير، عنيفةصفعة  يمثلتويتر  موقع بسبب تغريدات على
expression/-of-freedom-to-blow-outrageous-in-tweets-over-years-10-for-jailed-academic-prominent  تم تصفح(

 (.2022مايو  11في  المواقع 

 على قائمة اإلرهاب اإلماراتي، مرجع سابق. استشهد. 94بيان مشترك يدين إدراج أربعة نشطاء إماراتيين وأعضاء في مجموعة اإلمارات 121 

،  2021يونيو  18،  2012منذ " 94 اإلمارات" محتجز بشكل تعسفي في قضية ا لحقوق اإلنسان، عبد السالم المرزوقينّ م122 

-mndh-94-alamarat-qdyt-fy-tsfy-bshkl-mhtjz-almrzwqy-alslam-https://www.menarights.org/ar/caseprofile/bd
 (.2022مايو  11في )تم تصفح الموقع  2012

 بشأن ناصر بن غيث )اإلمارات العربية المتحدة( ، مرجع سابق. استشهد. 76/2017رقم  انظر الرأي123 

 .1انظر، على سبيل المثال، قضايا أحمد منصور ومريم البلوشي وأمينة العبدولي في المرفق 124 

اون مع األمم المتحدة وممثليها وآلياتها في : األمين العام لألمم المتحدة ، التع2020و  2021انظر، على سبيل المثال، أحدث تقريرين نُشرا في 125 

UN Doc. A / HRC / 48/28  ،-dds-https://documents،  2021ديسمبر  1حقوق اإلنسان،  ميدان
57/77/PDF/G2135777.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/3  ؛ األمين العام لألمم المتحدة، التعاون مع

UN Doc. A / HRC / 45/36  ،-dds-https://documents،  2020سبتمبر  25حقوق اإلنسان ،  ميداناألمم المتحدة وممثليها وآلياتها في 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/239/52/PDF/G2023952.pdf?OpenElement   (.2022مايو  11في )تم تصفح المواقع 

https://freedomhouse.org/country/united-arab-emirates/freedom-world/2021
https://freedomhouse.org/country/united-arab-emirates/freedom-world/2021
http://www.civicus.org/%20images%20/%20Joint.UPRSubmissionUAE.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/ar/profile/mohamed-al-roken
https://www.amnesty.org.uk/groups/sutton/spotlight-dr-mohammed-al-roken-uae-prisoner-conscience
https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/case-history-nasser-bin-ghaith
https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/case-history-nasser-bin-ghaith
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/uae-prominent-academic-jailed-for-10-years-over-tweets-in-outrageous-blow-to-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/uae-prominent-academic-jailed-for-10-years-over-tweets-in-outrageous-blow-to-freedom-of-expression/
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/bd-alslam-almrzwqy-mhtjz-bshkl-tsfy-fy-qdyt-alamarat-94-mndh-2012
https://www.menarights.org/ar/caseprofile/bd-alslam-almrzwqy-mhtjz-bshkl-tsfy-fy-qdyt-alamarat-94-mndh-2012
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/357/77/PDF/G2135777.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/357/77/PDF/G2135777.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/239/52/PDF/G2023952.pdf?OpenElement%20%20
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/239/52/PDF/G2023952.pdf?OpenElement%20%20
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ً ، من الجدير بالذكر أيضاً أخير ً أحيان ، تلجأ سلطات الدولةمحل اإلهتماماألفراد مكان أنه لتحديد  ا إلى أساليب المراقبة  ا

ً ا الحقلضمان اعتقالها وتسليمه اً ضروري اً ان اختراق هاتف لجين الهذلول أمراإللكترونية. على سبيل المثال، ك إلى المملكة  ا

ً وبُذلت جهود أيض 126العربية السعودية.  127الختراق هاتف أحمد منصور، لكن شكوكه نبهته وحالت دون االختراق. ا

 التوصيات:

  الجنائية لمعاقبة النقد القانوني  الموادتعديل التشريعات اإلماراتية لضمان تعريف الجرائم بشكل جيد وعدم استخدام

 ،والمعارضة السلمية

  بسبب ممارسة حرياتهم األساسية عتقلينالمإطالق سراح، 

 وقف اضطهاد األصوات المعارضة، 

 .وضع حد لممارسات المراقبة ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء والصحفيين 

 ملخص لبعض الحاالت الفردية  10

قامت منّا لحقوق اإلنسان بتوثيق عدد من الحاالت التي تشير إلى نمط واسع من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في 

 اإلمارات العربية المتحدة. تم تلخيص بعضها أدناه لتوضيح الحقائق الواردة في هذا التقرير.

 حسن منيف عبدهللا الجابري

، وهي 94قال الجابري كجزء من حملة السلطات اإلماراتية على ما يعرف بقضية اإلمارات ، تم إعت 2012أبريل  9في 

النتقادهم العلني للحكومة  2013مفكراً وناشطاً ومدافعاً عن حقوق اإلنسان تعرضوا لمحاكمة جماعية في  94مجموعة من 

إلى مكان سري لمدة ثمانية  2012ه في يوليو احتُجز الجابري ألول مرة في سجن الشهامة في أبو ظبي قبل نقل اإلماراتية.

، تم نقل الجابري إلى سجن  2012في يوليو  أشهر، حيث ُحرم من حقه في مقابلة محاميه وتلقي زيارات من عائلته.

 الرزين.

سنوات، تليها ثالث سنوات تحت المراقبة. وقد ُحرم من حق  10، ُحكم على الجابري بالسجن لمدة  2013يوليو  2في 

 ستئناف أمام سلطة قضائية أعلى.اال

 محمد عبدالرزاق الصديق

بعد  .94، تم القبض على محمد الصديق كجزء من حملة السلطات اإلماراتية على مجموعة اإلمارات  2012أبريل  9في 

،  2013يوليو  2في  االعتقال، احتُجز الصديق في مكان سري لمدة ثمانية أشهر. ُحرم من حقه في مقابلة محاميه وعائلته.

ُحكم على الصديق بالسجن عشر سنوات، تليها ثالث سنوات تحت المراقبة. وقد ُحرم من حق االستئناف أمام سلطة قضائية 

 أعلى. ثم نُقل بعد ذلك إلى سجن الرزين حيث ال يزال محتجزا بشكل تعسفي.

 عمران علي حسن الحارثي

بعد اعتقاله، احتُجز في  .94كجزء من من مجموعة اإلمارات  ، اعتقل عمران علي حسن الحارثي 2012يوليو  16في 

في  مكان سري لمدة ثمانية أشهر ُحرم خاللها من حقه في مقابلة محاميه وعائلته. ثم نُقل من معتقل سري إلى سجن الرزين.

 أعلى. ، حكم على الحارثي بالسجن سبع سنوات. وقد ُحرم من حق االستئناف أمام سلطة قضائية 2013يوليو  2

                                                           
ات العربية المتحدة، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة تقاضي ثالثة عمالء استخبارات أميركيين سابقين بتهمة القرصنة لصالح اإلمار126 

 مرجع سابق. استشهد.

 12في سجن اإلمارات العربية المتحدة"، منظمة العفو الدولية،  قابع القراصنةالخاص بك من  األيفون تانيا أوكارول، "الرجل الذي أنقذ هاتف127 

 hackers-from-iphone-your-saved-who-guy-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/the-، 2017مايو 
jail/%20(accessed%2012%20May%202022-uae-a-in-stuck-is  (.2022مايو  12)تم تصفح الموقع في 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/the-guy-who-saved-your-iphone-from-hackers-is-stuck-in-a-uae-jail/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/the-guy-who-saved-your-iphone-from-hackers-is-stuck-in-a-uae-jail/
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ً لقانون مكافحة اإلرهاب اإلماراتي  2019أكمل الحارثي عقوبته بالسجن في يوليو   ، ولكن بحجة "إعادة التأهيل" ووفقا

 وقانون مركز المناصحة، رفضت السلطات إطالق سراحه.

وال يزال معتقالً في سجن الرزين في ظل نظام "المناصحة". ال يمكن استئناف قرار هذا النوع من االحتجاز اإلداري بحكم 

 .األمر الواقع وليس هناك حد أقصى للمدة

 عبد السالم محمد درويش المرزوقي

له، احتُجز في مكان سري لمدة . بعد اعتقا94، تم القبض على المرزوقي كجزء من مجموعة اإلمارات 2012يوليو  24في 

، تم نقله من مرفق االعتقال السري إلى سجن  2013مارس  9ثمانية أشهر. ُحرم من حقه في مقابلة محاميه وعائلته. في 

وقد ُحرم  سنوات، تليها ثالث سنوات تحت المراقبة.  10، ُحكم على المرزوقي بالسجن لمدة  2013يوليو  2الرزين. في 

، أصيب المرزوقي بشلل في العصب الوجهي. ُرفضت  2013في سبتمبر  ف أمام سلطة قضائية أعلىمن حق االستئنا

 .طلبات عائلته للسماح للمرزوقي بالحصول على العالج الطبي

للمطالبة باإلصالح السياسي  2011تم سحب جنسية المرزوقي كإجراء انتقامي إضافي بسبب نشاطه ودعمه لعريضة عام 

بعد سحب جنسيته، تلقت زوجة المرزوقي اتصاالً هاتفياً من إدارة الجنسية والجوازات أبلغتها  بية المتحدة.في اإلمارات العر

ألنها لم تستطع تقديم  19-فيها بإلغاء جنسية أبنائها. نتيجة لذلك، ُحرمت ابنتهما في اإلمارات من الحق في تلقي لقاح كوفيد 

رزوقي أنه تم سحب جنسيتها أيضاً. تعيش حالياً خارج اإلمارات العربية بطاقة هوية سارية المفعول. تفترض زوجة الم

 المتحدة.

أنهم تعرضوا للضرب بأنبوب بالستيكي على  94أثناء وجودهم في مكان سري، أفاد المرزوقي وآخرون من اإلمارات 

حاولة إلجبارهم على االعتراف أجسادهم أثناء تقييدهم إلى كرسي، والتهديد بالصعق بالكهرباء، واإلهانة واإلذالل في م

 بأفعال لم يرتكبوها.

كما أفادوا بأنهم تعرضوا للحبس االنفرادي المطول؛ التعرض إلضاءة عالية بشكل مستمر وللتدفئة غير الكافية؛ وتغطية 

تضمنت في سجن الرزين:  رؤوسهم عند نقلهم من زنازينهم ، بما في ذلك أثناء نقلهم إلى دورات المياه أو لالستجواب.

 المعاملة السيئة من قبل حراس السجن، من بين أمور أخرى، الحبس االنفرادي المنتظم وسوء التغذية.

 عبدالملك المخنقي وعبدهللا عطية

 ، تم اعتقال عطية والمخنقي من قبل أفراد من عناصر أمن الدولة اإلماراتي يرتدون مالبس مدنية. 2014سبتمبر  24في 

خالل االعتقاالت، لم يتم تقديم مذكرة توقيف، ولم يتم تقديم أي سبب العتقالهما. قامت األجهزة األمنية على الفور بنقل عطية 

 .والمخنقي إلى معتقالت سرية مختلفة، حيث تم إخفاؤهما قسراً لمدة سبعة أشهر

ليق عراة على السقف وقلع أظافرهما تعرض المخنقي وعطية ألشكال مختلفة من التعذيب، بما في ذلك الضرب والتع

 .واالعتداء الجنسي عليهما كوسيلة إلجبارهما على االعتراف

، تم نقل كل من عطية والمخنقي إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، حيث ال يزاالن معتقالن في الوقت الحالي.  2015في أبريل 

ن بمواد عسكرية وكيميائية يمكن استخدامها في المتفجرات اتُهم عطية والمخنقي بتزويد جماعة الحوثي "اإلرهابية" في اليم

، خالل جلسة االستماع الثانية،  2016فبراير  14في  والسيارات وأجهزة االتصال، ونقلها إلى أفرع للجماعة في اليمن.

تي، والطرد سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم إمارا 10حكمت المحكمة االتحادية العليا على عطية والمخنقي بالسجن 

 من اإلمارات.

على الرغم من إبالغ عطية والمخنقي للقاضي بأن اعترافاتهما انتُزعت تحت التعذيب، اعترف القاضي باالعترافات كأدلة 

 ولم يتم فتح تحقيق في مزاعم التعذيب.

  علياء عبدالنور



   

  

| اإلمارات العربية المتحدة موازيتقرير    30  

 

اعة متأخرة من الليل، معظمهم يرتدون رجالً منزل عبد النور في س 50، داهمت ثالث نساء وأكثر من  2015يوليو  29في 

مالبس مدنية. ألقي القبض على عبد النور دون أمر قضائي وتم اقتيادها إلى مركز اعتقال سري، حيث ُوضعت في الحبس 

االنفرادي دون أي اتصال بالعالم الخارجي ألكثر من أربعة أشهر.لم يُسمح لعائلتها باالتصال بها ولم يتم إخبارهم بمكان 

 .هاوجود

تم تجريد عبد النور من ثيابها وتهديدها بحضور رجال. تم تركيب كاميرات مراقبة في زنزانتها. تم تعصيب عينيها وتقييد 

تم استجوابها لساعات يومياً، لمدة شهر  يديها بشكل مستمر، وتقييد قدميها بالسالسل، وُحرمت من أدوات النظافة األساسية.

ف ضدها وضد أسرتها. ُحرمت من النوم، وكانت تسمع صرخات السجناء اآلخرين، وشتمت تقريباً، حيث تم تهديدها بالعن

وأهينت بشكل منهجي.أثناء االستجواب، أُجبرت السيدة عبد النور على توقيع اعترافات حيث لم يكن لديها فرصة لقراءتها. 

 سنوات. 10، بعد محاكمة جائرة ُحكم على عبد النور بالسجن  2017مايو  15في 

وتم عالجها بنجاح في مستشفى متخصص في ألمانيا.  2008قبل اعتقالها، أصيبت علياء عبد النور بسرطان الثدي في عام 

في وقت إلقاء القبض عليها، كانت متعافية من المرض لمدة ستة أعوام. أثناء وجودها في السجن، إنتكست مجدداً من 

 لها، تم إعطاؤها مسكنات قوية ومضادات االكتئاب.السرطان، ولكن بدالً من توفير الرعاية المناسبة 

، اكتشفت أن األورام قد انتشرت وتم نقلها إلى المستشفى حيث تم تقييدها بسريرها وُحرمت من االتصال  2017في عام 

 ، توفيت علياء عبد النور وهي ال تزال محتجزة. 2019مايو  4بأسرتها. في 

  األخوين أبوبكر

اعتُقل الشقيقان األردنيان ياسر وعبدهللا أبو بكر دون أمر قضائي واقتيدا إلى معتقل سري. وبعد ،  2015أكتوبر  30في 

ذلك، احتُجز األخوان في الحبس االنفرادي، وتعرضا للتعذيب، وُحرما من االستعانة بمستشار قانوني ومن المساعدة 

 .القنصلية

كما تم وضعهما في زنازين شديدة البرودة؛ اضطرا للنوم  لم يعترفا. تم تهديد األخوين باعتقال واغتصاب أفراد عائالتهما إذا

على األرض؛ حرما من النوم و استخدام المراحيض؛ الحرمان من الطعام لفترات طويلة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن 

روباتهم مما أدى الشديد؛ ُضربا وهما معصوبا العينين؛ تعرضا لصدمات كهربائية، وإضافة مواد مهلوسة إلى طعامهم ومش

 .إلى الهلوسة

أُجبر كال الرجلين على توقيع اعترافات دون قراءتها، وكذلك أُجبروا على أخذ البصمات والتوقيع على أوراق بيضاء. وأبلغ 

اء ياسر وعبدهللا أبو بكر القاضي أثناء محاكمتهما بالتعذيب الذي تعرضا لهما، إال أنه تم قبول االعترافات القسرية كدليل أثن

سنوات وغرامة قدرها مليون  10، حكمت عليهم محكمة االستئناف االتحادية بالسجن  2017ديسمبر  26في   .المحاكمة

 .درهم إماراتي لكل منهما، كالهما ُحرم من حق االستئناف

 أمينة العبدولي

جهاز أمن الدولة يرتدون  ، دون أمر قضائي، من قبل ضباط من 2015نوفمبر  19أمينة العبدولي، اعتقلت في منزلها في 

مالبس مدنية. أمضت العبدولي في البداية سبعة أشهر ونصف الشهر في مركز احتجاز سري حيث تم وضعها في الحبس 

 االنفرادي في غرفة ضيقة بال نوافذ.

دمين كما تعرضت ألعمال تعذيب قاسية، بما في ذلك التجريد من مالبسها والضرب وتعصيب أعينها، وتقييدها عند الق

فبراير  9والحرمان من النوم. بعد ثالثة أشهر من االعتقال، بدأت تفقد الرؤية في عينها اليسرى بسبب الضرب المتكرر. في 

، أُجبرت على توقيع على اعتراف مكتوب، على الرغم من حرمانها من فرصة قراءته. ولم يُسمح لها في أي وقت  2016

 تم نقلها إلى سجن الوثبة. 2016 يونيو 30باالتصال بمستشار قانوني. في 

على الرغم من األدلة الواضحة على أن صحة العبدولي تدهورت بشدة طوال فترة سجنها، إال أن سلطات السجن استمرت 

 .في حرمانها من الحصول على رعاية طبية مناسبة، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن صحتها الجسدية والعقلية
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، ُحكم عليها بالسجن ثالث  2021أبريل  28ية لمحاولتها توعية الجمهور بقضيتها. في تعرضت العبدولي ألعمال انتقام

 ."سنوات إضافية بتهمة "نشر معلومات تخل بالنظام العام

  مريم البلوشي

، اعتقل عناصر من أمن الدولة مريم سليمان البلوشي في منزلها دون مذكرة توقيف واحتجزوها سراً  2015نوفمبر  19في 

، ُحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة  2017خمسة أشهر، تعرضت خاللها للتعذيب وسوء المعاملة. في عام لمدة 

، تم توجيه تهم جديدة ضد البلوشي نتيجة لجهودها في توعية الجمهور بقضيتها.  2019يوليو  30"تمويل اإلرهاب". في 

 .، ُحكم عليها بالسجن ثالث سنوات إضافية 2021أبريل  28في 

أثناء احتجازها في مركز اعتقال سري، تعرضت البلوشي للضرب واإلذالل والتهديد باالغتصاب. وأثناء استجوابها، 

 ُحرمت البلوشي من االتصال بمستشار قانوني وأُكرهت على اإلدالء باعترافات تدين نفسها.

بس االنفرادي وتعرضت لظروف مذلة، بما ، احتُجزت البلوشي أحياناً في الح 2016منذ نقلها إلى سجن الوثبة في أبريل 

في ذلك وضع كاميرات مراقبة داخل دورة المياه الخاص بها. باإلضافة إلى ذلك، تعرضت لسوء المعاملة من قبل زمالئها 

، حاولت البلوشي االنتحار في سجن الوثبة بقطع وريد في يدها وتم نقلها بعد ذلك إلى عيادة  2020مارس  8اآلخرين. في 

ن لتضميد الجرح. على الرغم من األدلة الواضحة على أن صحة البلوشي تدهورت بشدة طوال فترة سجنها، إال أن السج

سلطات السجن استمرت في حرمانها من الحصول على رعاية طبية مناسبة، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن سالمتها الجسدية 

 .والعقلية

  تيسير سلمان النّجار

، 2015ديسمبر  13تيسير سلمان النّجار، صحفي أردني مقيم في اإلمارات العربية المتحدة. أعتقل في اإلمارات في 

 واحتُجز في مكان سري ألكثر من شهرين من دون تهمة ألكثر من عام.

دوالر  136.000درهم إماراتي ) 500000، حكم على تيسير بالسجن ثالث سنوات وغرامة قدرها  2017مارس  15في  

، فقد قضى كامل مدة عقوبته  58/2017أمريكي(. على الرغم من رأي الفريق العامل المعني باالعتقال التعسفي رقم 

 .2018ديسمبر  12بالسجن في 

على الرغم من إكمال عقوبته، ظل النّجار رهن االحتجاز ألنه لم يستطع دفع الغرامة الصادرة بحقه. تم إطالق سراح النّجار 

 . بسبب مشاكل صحية 2021فبراير  18. وافته المنية في 2019فبراير  12من سجن الوثبة وعاد إلى األردن في أخيراً 

 أحمد منصور

، اعتقلت قوات األمن اإلماراتية أحمد منصور دون أمر قضائي. وقد اختفى بعد ذلك من قبل السلطات  2017مارس  20في 

مارس  27علم فيما بعد أنه خالل هذه الفترة احتجز في سجن الوثبة. في التي لم تكشف عن مكان وجوده ألكثر من عام. و

، حث ثالثة من المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة السلطات على الكشف عن مكان  2017

 وجوده على الفور.

ن درهم إماراتي وثالث سنوات ، ُحكم على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة قدرها مليو 2018مايو  29في 

 .تحت المراقبة بعد انتهاء مدة عقوبته. وهو محتجز حالياً في سجن الصدر

، تعرض منصور للحبس االنفرادي لفترات طويلة في سجن الصدر بأبو ظبي. في البداية،  2018منذ أن بدأت محاكمته في 

نادراً ما ُعرضت عليه زيارات وفشل في الحصول على  احتُجز دون سرير أو ماء في زنزانته، ال يسمح له باالستحمام.

، انتقمت السلطات من منصور بعد أن نشرت وسائل اإلعالم اإلقليمية رسالة من السجن  2021رعاية طبية كافية. في عام 

لة، وُحرم كتبها يفصل فيها سوء معاملته أثناء االحتجاز والمحاكمة الجائرة بشكل صارخ. نُقل إلى زنزانة أصغر وأكثر عز

 .من الرعاية الطبية الحرجة ، ومصادرة نظارة القراءة
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  عبد الرحمن شومان وأحمد صبح

، أعتقل عبد الرحمن شومان وأحمد صبح، وهما لبنانيان يعيشان ويعمالن في اإلمارات العربية  2018يناير  15في 

ني. وبعد إلقاء القبض عليهما، اقتيدا إلى مركز اعتقال المتحدة، بعد اتهامهما بتشكيل خلية إرهابية على صلة بحزب هللا اللبنا

سري الستجوابهما. وحكمت المحكمة االتحادية العليا على الرجلين بعقوبات شديدة بعد محاكمة جائرة شملت ستة متهمين 

 .2019مايو  15آخرين، في 

، أطلق سراح أحمد صبح  2021بر سبتم 25، أيدت األحكام الصادرة بحقهما في االستئناف. في  2020فبراير  17وفي 

 وعادا إلى لبنان بموجب عفو. ُحرم شومان من االتصال بالعالم الخارجي ألكثر من عام خالل فترة احتجازه.

صبح ، بدوره ، ُسمح له باالتصال بأسرته بعد ثالثة أشهر من اعتقاله. بمجرد أن تمكن من االتصال بأسرته، أخبرهم 

ي مركز اعتقال سري، تعرض لتعذيب شديد من قبل المحققين. قال شومان للمحكمة إنه أثناء شومان أنه أثناء احتجازه ف

المحاكمة أجبر على التوقيع على إفادة تحت التعذيب. تم تقديم ادعاءات مماثلة من قبل المتهمين اآلخرين في القضية لكن 

 .القاضي لم يأمر بإجراء تحقيق في ادعاءاته

 عبدهللا الشامسي

 عوض سالم الشامسي مواطن عماني كان يدرس في المدرسة الثانوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة عندما تم عبد هللا

. بعد اعتقاله، تم نقله إلى مركز اعتقال سري 2018أغسطس  18اعتقاله من قبل قوات أمن الدولة دون مذكرة توقيف في 

 الخارجي طيلة األشهر الستة األولى من اعتقاله.وتم اعتقاله في الحبس االنفرادي وبمعزل عن العالم 

يُعتقد أن الشامسي أُجبر )بالتعذيب( على االعتراف بأنه كان يعمل مع عمه لمصلحة قطر، ومعارضة لدولة اإلمارات 

علق ، حكمت محكمة االستئناف االتحادية بأبو ظبي على الشامسي بالسجن المؤبد فيما يت 2020مايو  6العربية المتحدة. في 

بتهمتي "اإلضرار بالمصلحة الوطنية أو العامة" و "محاولة االتصال بدولة أجنبية". وأكدت المحكمة االتحادية العليا الحكم 

، أفرجت السلطات اإلماراتية عن عبد هللا الشامسي كجزء من عفو قبل  2021أبريل  17. وفي 2020أغسطس  10في 

 .ترحيله إلى عمان

ولى من اعتقاله، تعرض الشامسي للتعذيب على أيدي عناصر أمن الدولة بما في ذلك الضرب خالل األشهر الثالثة األ

والمضايقة والتهديد والصعق بالكهرباء وإزالة األظافر والتجويع والحرمان من النوم لفترات طويلة. وكان الضابط الذي 

 ."أمر بتعذيب السيد الشامسي يعرف باسم "سعيد الكتبي

 .لسجن، ُحرم من الرعاية الصحية المناسبة على الرغم من إصابته بورم خبيث في كليته ومن حالة نفسيةأثناء وجوده في ا

  أحمد العتوم

، اعتقل عناصر من جهاز أمن الدولة في مدينة شخبوط في أبو ظبي ، أحمد العتوم وهو مدرس أردني  2020مايو  14في 

أكتوبر  7هرين ونصف في سجن الوثبة قبل توجيه تهم رسمية إليه. في ثم احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ش خاص. 

، حكمت عليه غرفة أمن الدولة بمحكمة االستئناف االتحادية بأبوظبي بالسجن عشر سنوات مع أمر إبعاده في نهاية  2020

بب شجبه مزاعم الفساد عقوبته، فيما يتعلق بالمحتوى المنشور على اإلنترنت عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وذلك بس

 في بلده األصلي.

 


