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الملخص التنفيذي

تعــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان، مــن بينهــا االختفــاء 

مامرســة  التعســفي،  واالحتجــاز  والتعذيــب  القــري 

طويلــة األمــد يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مبــا يف ذلــك 

كوســيلة إلســكات ومعاقبــة األصــوات املعارضــة الســلمية. 

ــدين  ــع امل ــى املجتم ــود ع ــف مقص ــر مخي ــذا تأث وكان له

ــن  ــن واملبلغ ــان والصحفي ــوق اإلنس ــن حق ــن ع واملدافع

عــن املخالفــات. غالبــاً مــا يكــون جهــاز أمــن الدولــة 

مســؤوالً عــن مثــل هــذه االنتهــاكات، التــي يعــود تاريخهــا 

ــريب. ــع الع ــاب الربي ــل، يف أعق ــى األق ــام 2011 ع إىل ع

يســلط هــذا التقريــر الضــوء عــى دور جهــاز أمــن الدولــة 

يف ارتــكاب أمنــاط واســعة النطــاق مــن انتهــاكات حقــوق 

ــة املتحــدة. يف وقــت إنشــائه  اإلنســان يف اإلمــارات العربي

ــة  يف عــام 1974، كان الجهــاز تحــت ســلطة وزارة الداخلي

وكلــف بحاميــة أمــن الدولــة. ومــع ذلــك، عــى مر الســنن، 

ــارات  ــس اإلم ــارشة لرئي ــيطرة املب ــت الس ــه تح ــم وضع ت

العربيــة املتحــدة وتــم توســيع ســلطاته ومســؤولياته. 

اليــوم، أصبــح جهــاز أمــن الدولــة، برئاســة خالــد بــن 

محمــد بــن زايــد آل نهيــان، أعــى ســلطة يف األمــور األمنيــة 

يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة حيــث يعمــل دون أي رقابــة 

ــة. ــة أو مالي مؤسســية أو قضائي

يســتفيد قانــون أمــن الدولــة كذلــك مــن التعريفــات 

ــة  ــم اإلرهابي الفضفاضــة وغــر الدقيقــة والغامضــة للجرائ

وجرائــم أمــن الدولــة - وهــي الجرائــم التــي تقــع ضمــن 

اختصاصــه - مــام ميّكــن الجهــاز مــن االنتقــام من أي شــكل 

مــن أشــكال املعارضــة الســلمية يف البــاد. تتهــم نيابــة أمــن 

الدولــة األفــراد الذيــن يتــم اعتقالهــم مــن قبــل جهــاز أمــن 

الدولــة قبــل تقدميهــم للمحاكمــة أمــام محكمــة أبوظبــي 

االتحاديــة االســتئنافية، وال يجــوز لهــم اســتئناف حكمهــم 

إال أمــام دائــرة أمــن الدولــة يف املحكمــة االتحاديــة العليــا. 

يتــم تعيــن قضــاة املحكمتــن مــن قبــل الســلطة التنفيذية، 

مــام يــر بشــدة يف مبــدأ فصــل الســلطات ويحــد بشــدة 

قبــل ســلطة  املتهمــن مــن  احتــامالت محاكمــة  مــن 

مســتقلة وموضوعيــة ومحايــدة، والتحقيــق يف االنتهــاكات 

التــي يرتكبهــا جهــاز أمــن الدولــة.

يبحــث هــذا التقريــر أوالً يف التاريــخ واإلطــار القانــوين 

ــن  ــجهاز أم ــة لـ ــاملة الحالي ــلطات الش ــا الس ــذان منح الل

ــم  ــارايت يف دع ــاء اإلم ــق يف دور القض ــام يتعم ــة. ك الدول

ومتكــن انتهــاكات جهــاز أمــن الدولــة. ثــم يرســم خريطــة 

االســتخدام املنهجــي لـــجهاز أمــن الدولــة لاختفــاء القري 

ــلمين  ــاد الس ــد النق ــفي ض ــاز التعس ــب واالحتج والتعذي

ــرأي بشــكل  واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان وســجناء ال

ــاكات يف الحــاالت  ــن االنته ــط م ــذا النم ــام. ويتجــى ه ع

ــوق اإلنســان. ــا لحق ــق مّن ــا فري ــي وثقه الت
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لعــب جهــاز أمــن الدولــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 

دوراً بــارزاً يف قمــع املعارضــة الســلمية يف البــاد، ال ســيام يف 
الفــرة التــي أعقبــت الربيــع العريب.1

الســلطات  قمــع  توضــح  التــي  الحــاالت  أبــرز  ولعــل 

ــوق اإلنســان  ــاكات الجســيمة لحق ــر واالنته ــة التعب لحري

أن  بعــد   ،2011 مــارس  “اإلمــارات94”. يف  هــي حالــة 

ــن  ــن اإلماراتي ــن األكادميي ــن 133 م ــة م ــت مجموع وقع

والقضــاة واملحامــن والطــاب واملدافعــن عــن حقــوق 

اإلمــارات  دولــة  رئيــس  إىل  اإلنســان عريضــة موجهــة 

ــا  ــو فيه ــاد تدع ــى لإلتح ــس األع ــدة واملجل ــة املتح العربي

إىل إصاحــات دميقراطيــة، بــدأ جهــاز أمــن الدولــة حملــة 
اعتقــاالت جامعيــة ضــد املوقعــن.2

ــة  ــن الدول ــاز أم ــارص جه ــل عن ــن قب ــون م ــرض املعتقل تع

إىل االعتقــال الــري املطــول مبعــزل عــن العــامل الخارجــي 

وكذلــك ألعــامل تعذيــب قاســية.3 حوكــم املتهمــون يف وقت 

الحــق يف أكــر محاكمــة جامعيــة يف البــاد، واملعروفة باســم 

»اإلمــارات94«، أمــام املحكمــة االتحاديــة العليــا.4 يف يوليــو 

2013 ، حكمــت دائــرة أمــن الدولــة اإلماراتيــة يف املحكمــة 

االتحاديــة العليــا عــى 61 مــن املتهمــن الـــ 94 بالســجن ما 

بــن 7 إىل 15 عامــاً، اســتناداً إىل حــد كبــر عــى اعرافــات 

أثنــاء  بهــا  اإلدالء  تــم  والتــي  الــذات،  تجــرم  باإلكــراه 

ــة خــال  ــن الدول ــاز أم ــارص جه ــل عن ــن قب اســتجوابهم م

ــة  ــاة املحكم ــل قض ــك، فش ــى ذل ــاوة ع ــم.5 وع إحتجازه

املتهمــن  ادعــاءات  يف  التحقيــق  يف  العليــا  االتحاديــة 
ــة.6 ــارص أمــن الدول ــدي عن ــب عــى أي ــم للتعذي بتعرضه

ــي  ــل املعن ــق العام ــد الفري ــام 2014، وج ــدر ع يف رأي ص

ــاز  ــدة أن احتج ــم املتح ــع لألم ــفي التاب ــاز التعس باالحتج

أعضــاء »اإلمــارات94« هــو تعســفي وطالــب باإلفــراج 

الفــوري عنهــم.7 كــام أكــد الفريــق العامــل التابــع لألمــم 

ــال  ــكاب أفع ــم بارت ــتند إىل ته ــات تس ــدة أن »اإلدان املتح

تنــدرج ضمــن الحــق يف حريــة التعبــر والتجمــع«8، مضيفــاً 

أن »االعرافــات انتُزعــت مــن خــال التعذيــب«،9 وأن 

حكومــة اإلمــارات »مل تغتنــم الفرصــة لتقديــم تفســر رداً 

ــم الخطــرة.«10  ــك املزاع ــى تل ع

منــذ ذلــك الحــن، واصلــت الســلطات اإلماراتيــة يف قمــع 

يجــرم  تقييــداً  أكــر  قانونيــاً  إطــاراً  املعارضــة وســنت 

مامرســة الحقــوق والحريــات األساســية، مبــا يف ذلــك الحــق 

يف حريــة التعبــر، وكذلــك التجمــع الســلمي وتكويــن 

الجمعيــات. ويف عــام 2012، دخــل القانــون االتحــادي رقــم 

ــز النفــاذ  ــة املعلومــات حي ــم تقني 5 بشــأن مكافحــة جرائ

ــة  ــأن مكافح ــد يف ش ــون جدي ــه بقان ــتعاضة عن ــل االس قب

الشــائعات والجرائــم اإللكرونيــة الــذي دخــل بــدوره 

ــد  ــام 2014، اعتُم ــر 2022. 11 ويف ع ــاذ يف 2 يناي ــز النف حي

القانــون االتحــادي رقــم 7 املتعلــق مبكافحــة الجرائــم 

اإلرهابيــة ليحــل محــل املرســوم بقانــون رقــم 1 لعــام 

ــة  ــارات العربي ــت اإلم ــك، أدخل ــى ذل ــاوة ع 2004. 12 ع

ــو  ــات، وه ــداً للعقوب ــاً جدي ــام 2021 قانون ــدة يف ع املتح

ــذ  ــز التنفي ــذي دخــل حي ــات، وال ــم والعقوب ــون الجرائ قان

يف عــام 2022 وحــل محــل قانــون العقوبــات الســابق 

ــر  ــه آخ ــم تعديل ــام 1987 وت ــه إىل ع ــود تاريخ ــذي يع ال

مــرة يف عــام 2018. 13 وتتضمــن هــذه الترشيعــات تعاريــف 

غامضــة وواســعة النطــاق لألفعــال اإلجراميــة، مبــا يتعــارض 

ــدأ  ــدى مب ــان ويتح ــوق اإلنس ــة لحق ــر الدولي ــع املعاي م

الرشعيــة، مــام يفتــح البــاب أمــام التفســر التعســفي 

ــتعامل. ــاءة اإلس وإس

مــع زيــادة الســلطات وعــدم وجــود رقابــة، واالعتــامد عــى 

أحــكام هــذه القوانــن، متكــن جهــاز أمــن الدولــة - برئاســة 

خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان منــذ عــام 2016 14 - 

مــن إســكات املعارضــة الســلمية يف البــاد، لدرجــة أن اليــوم 

أصبــح الحيّــز املــدين غــر موجــود فعليــاً يف اإلمــارات العربية 

املتحدة. 
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التاريخ التشريعي

تــم إنشــاء جهــاز أمــن الدولــة مبوجــب املرســوم االتحــادي 

القانــون رقــم 4 لعــام 1974. 15 وضــع قانــون عــام 1974 يف 

البدايــة جهــاز أمــن الدولــة تحــت ســلطة وزارة الداخليــة 

ــر  ــون وزي ــن القان ــن 1 و2 م ــاً للامدت ــة.16 ووفق اإلماراتي

الداخليــة يتــوىل رئاســة جهــاز أمــن الدولــة. كــام أســندت 

الدولــة  أمــن  جهــاز  إىل   1974 قانــون  مــن   9 املــادة 

مهمــة »حاميــة أمــن الدولــة وســامته ولــه كذلــك جمــع 

ــة بنشــاطه«. ــور املتصل ــا يف األم ــات وتقييمه املعلوم

كــام منــح القانــون ســلطة »مراقبــة الظواهــر االجتامعيــة 

القامئــة يف الدولــة وتقييمهــا وبيــان مصدرهــا ومــدى 

تأثرهــا يف أمــن الدولــة وسياســتها ورفــع تقاريــره يف هــذا 

الشــأن اىل الجهــات املختصــة.«17 يف حــن أن هــذه الصياغــة 

ــات  ــة صاحي ــن الدول ــاز أم الواســعة منحــت بالفعــل جه

واســعة منــذ إنشــائه، عــى مــر الســنن قــد تــم التوســيع 

 ،1976 عــام  يف  كبــر.  حــد  إىل  الصاحيــات  هــذه  يف 

ــع شــعب  ــون رقــم 6 جمي أدمــج املرســوم االتحــادي القان

املخابــرات وجميــع األجهــزة املحليــة األخــرى يف جهــاز 

ــس  ــلطة رئي ــت س ــاز تح ــذا الجه ــل ه ــة وجع ــن الدول أم

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وبالتــايل مل يعــد تحــت ســلطة 
وزارة الداخليــة.18

ومــع ذلــك، جــاءت أكــر التغيــرات يف الجهــاز عندمــا تــم 

ــام  ــة لع ــن الدول ــجهاز أم ــييس لـ ــون التأس ــتبدال القان اس

1974 باملرســوم االتحــادي رقــم 2 لعــام 2003 ،19 والــذي 

ــلطة  ــة والس ــؤوليات والهيكلي ــام واملس ــع امله ــدد ووس ح

ــة. ــاز أمــن الدول الخاصــة بجه

وتــم تعديــل قانــون عــام 2003 يف عــام 2011. ومــع ذلــك، 

ــا  ــات أو نرشه ــذه التعدي ــون وال ه ــدار القان ــم إص مل يت

مــن قبــل الحكومــة،20 عــى الرغــم مــن أن املــادة 111 مــن 

ــدة  ــون يف الجري ــرش كل قان ــي بن ــارايت تق ــتور اإلم الدس

ــن  ــى م ــد أق ــبوعن كح ــون أس ــاد يف غض ــمية للب الرس

ــذا  ــس.21 يف ه ــل الرئي ــن قب ــداره م ــه وإص ــخ توقيع تاري

ــة  ــة اإلمــارات العربي ــة لدول الصــدد، بعــد املراجعــة األولي

املتحــدة يف يوليــو 2022، دعــت لجنــة األمــم املتحــدة 

ملناهضــة التعذيــب اإلمــارات العربيــة املتحــدة إىل ضــامن 

»إتاحــة القواعــد التــي تحكــم جهــاز أمــن الدولــة للجمهور 

ــى  ــا ع ــال نرشه ــن خ ــك م ــا يف ذل ــفافة، مب ــة ش بطريق
ــة«.22 ــع الحكومي املواق

وحصــل مركــز منــارصة معتقــيل اإلمــارات عــى نســخة مــن 

قانــون عــام 2003 وتــم نُــرشه عــى موقعــه اإللكــروين.23 

ــخة  ــذه النس ــى ه ــر ع ــذا التقري ــا يف ه ــتند يف تحليلن نس

مــن القانــون.

اإلطار القانوني

قانون جهاز أمن الدولة

ــات  ــة صاحي ــن الدول ــاز أم ــام 2003 جه ــون ع ــح قان مين

ومســؤوليات متزايــدة ويوســع إختصاصــه بشــكل كبــر،24 

مــام يســمح لــه بــأن يصبــح أعــى ســلطة يف املســائل 

األمنيــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة وأن يعمــل دون أي 

رقابــة مؤسســية أو قضائيــة أو ماليــة. فعــى ســبيل املثــال، 

ومبوجــب املــادة 2 يتبــع جهــاز أمــن الدولــة مبــارشة رئيــس 

ــن  ــاز أم ــى جه ــادة 7 يُعف ــب امل ــده، ومبوج ــارات وح اإلم

ــة. ــة ســابقة أو مقبل ــة مالي ــة مــن أي رقاب الدول
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ــون  ــب قان ــه مبوج ــاز، فإن ــاص الجه ــق بإختص ــام يتعل في

2003 فــإن هــذا الجهــاز مســؤول عــن حاميــة أمــن 

ــة  ــه »أن ميــارس أي نشــاط داخــل الدول ــة ويجــوز ل الدول

او خارجهــا مــن شــأنه تحقيــق أهدافــه ومهامــه يف حــدود 

ــة.«25  ــرى املعني ــات األخ ــون والترشيع ــذا القان ــكام ه أح

ــتخدام  ــون باس ــة مخول ــن الدول ــاز أم ــارص جه ــام أن عن ك
ــم.26 ــاع بواجباته ــازم لاضط ــدر ال ــوة بالق الق

يف حــن أن قانــون 1974 حــر مهــام جهــاز أمــن الدولــة 

يف تحليــل وجمــع املعلومــات املوجهــة نحــو حاميــة أمــن 

الدولــة،27 مبوجــب املــادة 14 مــن قانون 2003 ، تم توســيع 

هــذه املهمــة حيــث تــم منــح جهــاز أمــن الدولــة ســلطة 

جمــع وتحليــل املعلومــات يف املجــاالت التاليــة:

أي نشــاط ســيايس أو تنظيمــي لشــخص أو ملنظمــة أ. 

أو لحــزب أو لجمعيــة أو مــن يف حكمهــم مــن 

ــام  ــة أو بنظ ــن الدول ــامة وأم ــاس بس ــأنه املس ش

الحكــم فيهــا أو املســاس بالوحــدة الوطنيــة أو 

يتضمــن القيــام بأعــامل تخريبيــة أو دعايــات 

ــال؛ ــاوالت اغتي ــة أو مح هدام

أي نشــاط ضــار باقتصــاد الدولــة ســواء داخــل أو ب. 

خــارج الدولــة؛

كل مــا شــأنه إضعــاف مركــز الدولــة وإثــارة العداء ج. 

ضدهــا أو زعزعــة الثقــة بها.

ــاز  ــون 2003 أيضــاً جه ــن قان ــادة 14 م ــف امل أخــراً، تكل

أمــن الدولــة مبهمــة »مكافحــة األنشــطة اإلرهابية وأشــكال 

الجرميــة املنظمــة«، ومتكــن رئيــس جهــاز أمــن الدولــة مــن 

أن »يكلــف املنتســبن مبامرســة أيــة واجبــات أو مهــام 

أخــرى ذات اتصــال باختصاصــات ومهــام الجهــاز.«

لجنــة  أعربــت   ،2022 لعــام  الختاميــة  املاحظــات  يف 

ــا بشــأن  ــب عــن مخاوفه األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذي

ــادي  ــون االتح ــة للقان ــة والفضفاض ــات الغامض »املصطلح

رقــم 2 لعــام 2003، الــذي مينــح ســلطات واســعة لجهــاز 
ــة«.28 ــن الدول أم

قانون مكافحة اإلرهاب

ومبــا أن املــادة 43 مــن قانون مكافحــة الجرائــم اإلرهابية29 

يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة تنــص عــى أن »تعتــر 

الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ]قانــون مكافحة 

الجرائــم اإلرهابيــة[ مــن الجرائــم املاســة باألمــن الداخــيل 

والخارجــي للدولــة«، فــإن جهــاز أمــن الدولــة يحتفــظ أيضاً 

ــون  ــا يف قان ــم املنصــوص عليه ــق يف الجرائ بســلطة التحقي

مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة، الــذي يتضمــن مــواد غامضــة 

ومبالــغ فيهــا.

مبوجــب املــادة 1 مــن قانــون مكافحــة  الجرائــم اإلرهابيــة، 

تعــرّف »الجرميــة اإلرهابيــة« عــى أنهــا:

كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مجــرم مبوجــب هــذا 

ــكل  ــل يش ــن فع ــاع ع ــل أو امتن ــون، وكل فع القان

إذا  آخــر  قانــون  أي  واردة يف  أو جنحــة  جنايــة 

ــايب. ــرض إره ــب لغ ارتك

يتم تعريف »الغرض اإلرهايب« عى أنه:

ــاع  ــكاب فعــل أو اإلمتن اتجــاه إرادة الجــاين إىل إرت

ــاع  ــكاب أو االمتن ــذا االرت ــى كان ه ــل، مت ــن فع ع

مجرمــاً قانونيــاً وذلــك بقصــد إحــداث نتيجــة 

ــاين  ــم الج ــارشة أو عل ــر مب ــارشة أو غ ــة مب إرهابي

ــل،  ــن الفع ــاع ع ــل أو اإلمتن ــأن الفع ــن ش ــأن م ب

ــة. ــة إرهابي ــق نتيج تحقي

كــام الحــظ املكلفــون بواليــات اإلجــراءات الخاصــة لألمــم 

املتحــدة، فــإن هــذا التعريــف ميثــل إشــكالية ألنــه ال 

يعــرّف اإلرهــاب نفســه، ولكنــه يشــر بــدالً مــن ذلــك إىل 

مصطلــح »الغــرض اإلرهــايب«، الــذي يشــر تعريفــه إىل 

ــذه  ــي أن ه ــذا يعن ــة«.30 وه ــة اإلرهابي ــح »النتيج مصطل

ــث  ــة، حي ــر معرَّف ــايس غ ــكل أس ــل بش ــات »تظ املصطلح

يشــر أحــد التعريفــات أو ينحــرف إىل تعريــف آخــر دون 

ــد لألنشــطة التــي يشــملها  تقديــم تعريــف ملمــوس ومقيّ
ــوح«.31 بوض
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ــون مكافحــة  ــن قان ــادة 14 م ــإن امل ــك، ف ــاوة عــى ذل ع

ــجن  ــدام أو الس ــب باإلع ــرّم وتعاق ــة تج ــم اإلرهابي الجرائ

ــاة: ــدى الحي م

ــن  ــل م ــن فع ــع ع ــاً أو امتن ــب فع ــن ارتك كل م

شــأنه أو قصــد بــه تهديــد اســتقرار الدولــة أو 

أو  أمنهــا،  أو  ســيادتها  أو  وحدتهــا  أو  ســامتها 

ــا  ــوم عليه ــي يق ــية الت ــادىء األساس ــاً للمب مناهض

نظــام الحكــم فيهــا، أو قصــد بــه قلــب نظــام 

الحكــم فيهــا أو االســتياء عليــه، أو تعطيــل بعــض 

ــع  أحــكام الدســتور بطريقــة غــر مرشوعــة، أو من

إحــدى مؤسســات الدولــة أو إحــدى الســلطات 

العامــة مــن مامرســة أعاملهــا، أو اإلرضار بالوحــدة 

الوطنيــة أو الســلم اإلجتامعــي.

كــام تعاقــب املــادة 15 باإلعــدام أو بالســجن املؤبــد »كل 

ــة أو  ــداءه للدول ــة ع ــرق العاني ــدى الط ــن بإح ــن أعل م

ــا«. ــه لقياداته ــدم والئ ــا أو ع ــم فيه لنظــام الحك

لجهــاز  والفضفاضــة  الغامضــة  املــواد  هــذه  تســمح 

ــية  ــة السياس ــام واملعارض ــد الع ــط النق ــة بخل ــن الدول أم

الدميقراطيــة باإلرهــاب أو تهديــد اســتقرار الدولــة وأمنهــا، 

وقمــع أي شــكل مــن أشــكال املعارضــة الســلمية.

باإلضافــة إىل ذلــك ، متنــح املــادة 63 مــن قانــون مكافحــة 

اإلرهــاب وزيــر شــؤون الرئاســة ومجلــس الــوزراء اإلمــارايت 

ســلطة تصنيــف أي منظمــة أو فــرد عــى أنــه »إرهــايب«.32 

لألمــم  الخاصــة  اإلجــراءات  بواليــات  للمكلفــن  وفقــاً 

املتحــدة، »يبــدو أن وزيــر شــؤون الرئاســة، والســلطة 

التنفيذيــة عــى نطــاق أوســع، ميكنهــام املوافقــة عــى 

ــات  ــه بإثب ــان إرهــايب دون مطالبت ــان ككي ــف أي كي توصي

قانونيــاً أن هنــاك ســبباً موضوعيــاً لاعتقــاد أن مثــل هــذا 

التصنيــف لــه مــا يــرره، عــى الرغــم مــن املعنــى الضمنــي 
ــف«.33 ــذا التصني ــون له ــن أن يك ــذي ميك ــدى ال ــد امل بعي

عــاوة عــى ذلــك، نصــت املــادة 39 مــن قانــون مكافحــة 

الجرائــم اإلرهابيــة عــى أنــه » فيــام مل يــرد بــه نــص خــاص 

يف هــذا القانــون، تعتــر الجنــح والجنايــات املنصــوص عليها 

ــة  ــم إرهابي ــر جرائ ــون آخ ــات أو أي قان ــون العقوب يف قان

املــادة،  هــذه  إدراج  إن  إرهــايب«.  لغــرض  ارتكبــت  إذا 

ــرض  ــض لـــ »الغ ــف الغام ــار التعري ــذ يف االعتب ــع األخ م

اإلرهــايب« املنصــوص عليــه يف القانــون، مينــح فعليــاً ســلطة 

أمــن الدولــة ســلطة التحقيــق واملتابعــة بشــأن االنتهــاكات 

عــام  وقانــون  اإلمــارايت  العقوبــات  لقانــون  املزعومــة 

ــي  ــات، والت ــة املعلوم ــم تقني ــة جرائ ــأن مكافح 2012 بش

ــون مكافحــة الشــائعات  ــم اســتبداله يف عــام 2021 بقان ت

ــة. ــم اإللكروني والجرائ

قانون العقوبات

ــن  ــارايت كل م ــات اإلم ــون العقوب ــرم قان ــه، يج ــن جانب م

»ســخر أو أهــان أو أرض بســمعة أو هيبــة« رئيــس اإلمارات 

ويفــرض عقوبــة بالســجن مــن 15 إىل 20 عامــاً ملثــل هــذه 

ــم أو  ــاء أو تنظي ــادة 190 إنش ــرم امل ــام تج ــم.34 ك الجرائ

إدارة أو االنضــامم أو اإللتحــاق يف »أي جمعيــة أو هيئــة أو 

منظمــة أو تنظيــم أو جامعــة أو عصابــة أو فــرع إلحداهــا، 

ــعى أو مــن  ــدف أو تس ــكلها، ته ــميتها أو ش ــاً كان تس أي

شــأن نشــاطها اإلخــال بأمــن الدولــة أو مصالحهــا«، والتــي 

ــد أو اإلعــدام. وتنطبــق  قــد يُعاقــب عليهــا بالســجن املؤب

نفــس العقوبــة عــى »كل مــن ارتكــب عمــداً فعــألً يــؤدي 

ــا أو  ــتقالها أو وحدته ــة أو اس ــيادة الدول ــاس بس إىل املس

ســامة أراضيهــا«، وذلــك وفقــاً للــامدة 155.

تجــرم املــادة 210 مــن قانــون العقوبــات االنضــامم إىل 

ــارة  ــدف إث ــر به ــخاص أو أك ــة أش ــلمي لخمس ــر س تجمه

الشــغب أو منــع أو تعطيــل تطبيــق القوانــن أو »اإلخــال 

باألمــن العــام« ، بينــام تنــص املــادة 212 عــى عقوبــة 

بالســجن املؤبــد ضــد أي شــخص يدعــو ملثــل هــذا التجمهر.

ــات  ــون العقوب ــكام قان ــإن أح ــاه، ف ــح أع ــو موض ــام ه ك

املتعلقــة مبســائل األمــن الداخــيل والخارجــي للدولــة 

ــة،  ــر دقيق ــة وغ ــة وفضفاض ــة غامض ــى صياغ ــوي ع تحت

مــام يســمح بتفســرها بطريقــة متّكــن بشــكل فّعــال 

مــن تجريــم وإســكات أي شــكل مــن أشــكال املعارضــة و 

ــوين. ــن القان ــدأ اليق ــف مب يخال
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قانون الجرائم اإللكترونية

ــن  ــد م ــة35 عــى العدي ــم اإللكروني ــون الجرائ ــوي قان يحت

ــع  ــايل تق ــة، وبالت ــن الدول ــا أم ــاول قضاي ــي تتن ــواد الت امل

ــة. ــن الدول ــاز أم ــاص جه ــن اختص ضم

ــوين«  ــر القان ــوى غ ــون »املحت ــن القان ــادة 1 م ــرِّف امل تُع

بأنــه املحتــوى الــذي يهــدف إىل »اإلرضار بأمــن الدولــة أو 

بســيادتها أو أيــاً مــن مصالحهــا ]...[ أو انخفــاض ثقة العامة 

يف ]...[ ســلطات الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها«. باإلضافــة 

إىل ذلــك، تحظــر املــادة 22 مــن قانــون الجرائــم اإللكرونية 

وتفــرض عقوبــة بالســجن عــى اســتخدام اإلنرنت ملشــاركة 

ــان  ــخص أو كي ــة أو اي ش ــة أو هيئ ــة أو مؤسس أي منظم

معلومــات أو بيانــات أو تقاريــر أو مســتندات مــن شــأنها 

»اإلرضار مبصالــح الدولــة أو بأجهزتهــا الحكومية أو اإلســاءة 

إىل ســمعتها أو هيبتهــا أو مكانتهــا.«

إن اســتخدام مثــل هــذه املصطلحات الغامضــة والفضفاضة 

ــة مبوجــب  ــة األفعــال املحمي ــن الســلطات مــن معاقب ميّك

ــة  ــن الدول ــجهاز أم ــمح لـ ــر ويس ــة التعب ــق يف حري الح

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــن واملدافع ــتهداف الصحفي باس

الذيــن يعملــون عــى تســليط الضــوء عــى انتهــاكات 

ــارات. ــل اإلم ــدث داخ ــي تح ــان الت ــوق اإلنس حق

صالحيات واسعة تمّكن من ممارسة االنتهاكات

للمصطلحــات  والفضفاضــة  الغامضــة  الطبيعــة  إن 

املســتخدمة يف قانــون جهــاز أمــن الدولــة لعــام 2003 توفّر 

لهــذا الجهــاز ســلطة تقديريــة إلرتــكاب انتهــاكات مختلفــة 

ــان. ــوق اإلنس لحق

عــى ســبيل املثــال، ال تكتفــي املــادة 15 مــن قانــون 2003 

بإعطــاء جهــاز أمــن الدولــة ســلطة »مراقبــة الظواهــر 

مصادرهــا  وبيــان  وتقييمهــا  الدولــة  يف  االجتامعيــة 

ــة إىل أن  ــاز أمــن الدول ــل تفــوض أيضــاً جه وسياســتها«، ب

ــر«،  ــن هــذه الظواه ــد م ــة للح ــراءات الازم ــذ اإلج »يتخ

مضيفــاً كذلــك أن لجهــاز أمــن الدولــة  »اإلســتعانة يف ذلــك 

كلــه مبــا يــراه مناســباً« يف الســعي لتحقيــق هــذا الهــدف. 

ــال  ــة االعتق ــن الدول ــجهاز أم ــو، يجــوز لـ ــذا النح ــى ه ع

واالحتجــاز التعســفي لألفــراد لفــرات طويلــة ودون إرشاف 

قضــايئ أو ضامنــات اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، بحجــة 

ــة«. ــر االجتامعي ــة الظواه »مراقب

2003 متنــح  قانــون عــام  24 مــن  املــادة  والواقــع أن 

منتســبي جهــاز أمــن الدولــة ســلطة إيقــاف وتفتيــش 

األفــراد، مبــا يف ذلــك منازلهــم، ووضعهــم رهــن االحتجــاز. 

ويف هــذا الصــدد، تســمح املــادة 25 مــن قانــون عــام 

ــش أي  ــة بتفتي ــن الدول ــاز أم ــدراء اإلدارات لجه 2003 مل

فــرد يشــتبه يف تورطــه يف الجرائــم املنصــوص عليهــا يف 

املــادة 14 مــن القانــون ووضعــه رهــن االحتجــاز ملــدة 24 

ســاعة. ويجــوز للمديــر العــام لجهــاز أمــن الدولــة أن يأمــر 

باحتجــاز املشــتبه فيهــم ملــدة 48 ســاعة،36 ويجــوز لنائــب 

رئيــس جهــاز أمــن الدولــة أن يضــع املشــتبه فيهــم رهــن 

االحتجــاز ملــدة تصــل إىل 72 ســاعة،37 عــى أن يُطلــب مــن 

كا الشــخصن إبــاغ رئيــس جهــاز أمــن الدولــة باإلعتقــال 

واإلحتجــاز الاحــق.38 بيــد أنــه يجــوز لرئيــس جهــاز أمــن 

ــم ملــدة تصــل إىل  ــر باحتجــاز املشــتبه فيه ــة أن يأم الدول

ــل  ــرى، قب ــا أخ ــدة 30 يوم ــا مل ــن متديده ــاً، ميك 60 يوم

ــك، يجــوز لرئيــس جهــاز  تقدميهــم إىل االدعــاء.39 ومــع ذل

أمــن الدولــة اإلفــراج عــن املشــتبه بهــم املوقوفــن أو 

إحالتهــم إىل الســلطات القضائيــة يف أي وقــت قبــل انتهــاء 
ــاً.40 ــرة التســعن يوم ف

يجــوز لرئيــس جهــاز أمــن الدولــة باإلضافــة إىل ذلــك إبعــاد 

ــار  ــاء االعتب ــت، دون إي ــب يف أي وق ــم األجان املشــتبه به

ــد يتعرضــون  ــا إذا كان هــؤالء املشــتبه بهــم ق الواجــب مل
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لخطــر االضطهــاد أو التعذيــب أو اإلعــدام يف بلدانهــم 
األصليــة، وفقــاً للــامدة 28 مــن قانون جهــاز أمــن الدولة.41

ومــع ذلــك، ميكــن لرئيــس جهــاز أمــن الدولــة فقط مامرســة 

هــذه الصاحيــات شــخصياً وال يجــوز لــه تفويضهــا ألي 

شــخص آخــر )عــى ســبيل املثــال، أعضــاء آخريــن يف جهــاز 

أمــن الدولــة(، وذلــك وفقــاً لنفــس املــادة. عــى هــذا النحــو، 

ال ميكــن إعتقــال األفــراد واحتجازهــم الاحــق، ملــدة تزيــد 

عــن 72 ســاعة، إال مبوافقــة أو بنــاًء عــى أوامــر مــن رئيــس 

جهــاز أمــن الدولــة. وهــذا هــو الحــال أيضــاً فيــام يتعلــق 

برحيــل املشــتبه بهــم األجانــب إىل بلدانهــم األصليــة.

أخــراً، يســمح قانــون 2003 لـــجهاز أمــن الدولــة بالتأثــر 

تقريبــاً عــى جميــع جوانــب مؤسســات الدولــة وإداراتهــا. 

ــة  ــادئ التوجيهي ــر القــرارات واملب ــال، تعت عــى ســبيل املث

الصــادرة عــن رئيــس جهــاز أمــن الدولــة »ملزمــة لجميــع 

يف  الصلــة  ذات  والهيئــات  اإلماراتيــة  األمنيــة  األجهــزة 

الدولــة«، مبوجــب املــادة 17 يف هــذا القانــون. يجــوز 

ــب  ــح مكات ــك »فت ــة إىل ذل ــة باإلضاف ــن الدول ــجهاز أم لـ

أمنيــة يف الــوزارات االتحاديــة والدوائر الحكوميــة والهيئات 

واملؤسســات العامــة بالدولــة والــرشكات واملؤسســات التــي 

تســاهم الحكومــة بنســبة يف رأس مالهــا وكذلك يف ســفارات 

ــاز  ــادة 19 جه ــة بالخــارج«.42 تخــول امل ــات الدول وقنصلي

أمــن الدولــة الســلطة يف طلــب أيــة بيانــات أو معلومــات 

ــات  ــة الجه ــاون املفــوض مــن »كاف ــة، بالتع يراهــا رضوري

ــات..« ــن الجه ــة وغرهــا م ــة واملحلي ــة اإلتحادي الحكومي

وتجــدر اإلشــارة إىل أن لجنــة األمــم املتحــدة ملناهضــة 

التعذيــب قــد أعربــت عــن قلقهــا إزاء »املصطلحــات 

ــام  ــم 2 لع ــادي رق ــون االتح ــة للقان ــة والفضفاض الغامض

2003 ]...[ وانعــدام الشــفافية فيــام يتعلــق باملــواد التــي 
ــة«.43 ــن الدول ــاز أم ــم جه تحك
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يعتــر جهــاز أمــن الدولــة مســؤول عــن منــط واســع 

ــك  ــا يف ذل ــان، مب ــوق اإلنس ــاكات حق ــن انته ــار م االنتش

االختفــاء القــري والتعذيــب واالحتجــاز التعســفي، وعــى 

ــة  ــخصيات املعارض ــة وش ــدي الحكوم ــد منتق ــص ض األخ

السياســية واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان. عــى الرغــم 

مــن أن جهــاز أمــن الدولــة هــو املحــرض عــادًة عــى 

مثــل هــذه االنتهــاكات، إال أنــه يعمــل بشــكل تعــاوين 

ومرابــط مــع نيابــة أمــن الدولــة وكذلــك محكمــة أبوظبــي 

ــة  ــة يف املحكم ــن الدول ــرة أم ــتئنافية ودائ ــة االس االتحادي

ــا. ــة العلي االتحادي

فيام ييل طريقة عملهم:

يتم إعتقال األفراد من قبل عنارص جهاز أمن 
الدولة من دون تقديم مذكرة أو تربير لالعتقال. يف 
كث� من الحاالت، تتم االعتقاالت من قبل قوات 
�البس مدنية ويف منازل األفراد.

يُنقل املعتقلون إما إىل معتقل رسي أو إىل سجن رسمي، 
حيث يتعرضون لالختفاء القرسي لفرتات ترتاوح من 

بضعة أسابيع إىل عدة أشهر. خالل هذه الفرتة، يتعرضون 
للتعذيب بشكل روتيني كوسيلة النتزاع االعرتافات التي 

تدين أنفسهم.

غالباً ما يعاود األفراد املحتجزون الظهور بعد عدة أسابيع 
أو أشهر من أجل توجيه تهم إليهم وتقدµهم للمحاكمة. 
تقدم نيابة أمن الدولة عادة اتهامات غامضة تتعلق بأمن 
الدولة أو تتعلق باإلرهاب.

و�جرد توجيه االتهام، يتم تقديم األفراد للمحاكمة أمام 
الدائرة الجنائية ملحكمة أبوظبي االتحادية االستئنافية، 

معتمدين يف كث� من األحيان عىل اعرتافات مشوبة 
بالتعذيب إلدانتهم. ليس من املمكن استئناف األحكام إال 

أمام غرفة أمن الدولة يف املحكمة االتحادية العليا.

بعد أن ينهي األفراد عقوباتهم، قد تطلب نيابة أمن 
الدولة أن يظل املعتقلون بتهم تتعلق بأمن الدولة أو 
اإلرهاب محتجزين إىل أجل غ� مسمى �وجب برنامج 
.Äاملناصحة اإلمارا
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شركاء جهاز أمن الدولة في الجريمة

رئيس اإلمارات العربية المتحدة

غرفة أمن الدولة بالمحكمة 
االتحادية العليا ومحكمة أبو 
ظبي االتحادية االستئنافية

نيابة أمن الدولة رئيس جهاز أمن الدولة

يعين قضاة المحكمة 
االتحادية العليا 
ومحكمة أبو ظبي 
اإلتحادية االستئنافية 
بمرسوم اتحادي.

يعين المدعين العامين، بمن 
فيهم أعضاء  نيابة أمن 
الدولة، بمرسوم اتحادي.

يعين رئيس جهاز 
أمن الدولة.

يقدم تقاريره مباشرة 
إلى رئيس الدولة 
ويخضع لسلطاته.

نيابة أمن الدولة
ال يوجــد قانــون محــدد بشــأن مكتــب نيابــة أمــن الدولــة. 

العامــة  النيابــة  الدولــة  أمــن  نيابــة  الواقــع، متثــل  يف 

االتحاديــة - التــي أُنشــئت مبوجــب القانــون رقــم 10 

ــا  ــا44 - يف قضاي ــة العلي ــة االتحادي ــأن املحكم )1973( بش

ــذا  ــى ه ــاب. ع ــة باإلره ــا املتعلق ــة أو القضاي ــن الدول أم

النحــو، فــإن مهــام ومســؤوليات نيابــة أمــن الدولــة مامثلــة 

ــة، والتــي تــم  ــة العامــة االتحادي ملهــام ومســؤوليات النياب

تحديدهــا يف سلســلة مــن القوانــن والتعديــات الاحقــة، 

مبــا يف ذلــك القانــون االتحــادي رقــم 3 )1983( بشــأن 

ــون  ــات وقان ــون العقوب ــة، قان ــة االتحادي الســلطة القضائي

اإلجــراءات الجزائيــة، القانــون رقــم 43 )1992( بشــأن 

تنظيــم املنشــآت العقابيــة، والقانــون رقم 7 )2014( بشــأن 
ــن أخــرى.45 ــن قوان ــن ب ــاب، م ــم اإلره مكافحــة جرائ

ــر  ــة وزي ــة إلرشاف ورقاب ــة االتحادي ــة العام ــع النياب تخض

ــس  ــل رئي ــن قب ــا م ــن أعضائه ــم تعي ــارشة، ويت ــدل مب الع

ــس  ــة مجل ــد موافق ــدة بع ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم دول

الــوزراء.46 وهــذا مينــح الســلطة التنفيذيــة ســيطرة كبــرة 

عــى هــذه الهيئــة مــن الســلطة القضائيــة، والتــي ينبغــي 

بــدالً مــن ذلــك أن تعمــل بطريقــة مســتقلة وحياديــة. ويف 

ــم  ــابقة لألم ــة الس ــررة الخاص ــارت املق ــدد، أش ــذا الص ه

ــا  ــاة واملحامــن إىل أنه املتحــدة املعنيــة باســتقال القض
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»تشــعر بقلــق بالــغ إزاء التقاريــر التــي تشــر إىل أن أجهــزة 

النيابــة العامــة غالبــاً مــا تتأثــر بأعضــاء الســلطة التنفيذيــة 
ــة«.47 وأجهــزة أمــن الدول

تتــوىل نيابــة أمــن الدولــة املســؤوليات التاليــة نيابــة عــن 

ــم  ــات يف الجرائ ــراء تحقيق ــة: إج ــة االتحادي ــة العام النياب

التــي تدخــل يف اختصــاص القضــاء االتحــادي )مبــا يف ذلــك 

القضايــا املتعلقــة بأمــن الدولــة واإلرهــاب(، وإدانــة األفراد، 

ــال  ــرات االعتق ــط ومذك ــش والضب ــر التفتي ــدار أوام وإص

ــق  ــى مراف ــة واإلرشاف ع ــراءات الجزائي ــرشوع يف اإلج وال

االحتجــاز، مبــا يف ذلــك أماكــن الحبــس االحتياطــي.48 كــام 

ميكــن أن متنــع النيابــة زيــارة »أي شــخص عــى اإلطــاق« 

إذا »إقتضــت رضورات إجــراءات التحقيــق«.49 باإلضافــة 

ــة  ــن النياب ــايب م ــى إذن كت ــول ع ــب الحص ــك، يج إىل ذل

ليتمكــن املحامــي مــن زيــارة موكلــه يف الســجن.50 ووفقــاً 

ملقــررة األمــم املتحــدة الخاصــة املعنيــة باســتقال القضــاة 

واملحامــن، فــإن »تركيــز الوظائــف يف أيــدي النيابــة العامــة 

أمــر مثــر للقلــق ]...[ ألنــه قــد يعيــق اســتقالية ونزاهــة 
ــة«.51 ــات واإلجــراءات الجنائي التحقيق

عــاوة عــى ذلــك، ينــص قانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابية 

يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى أنــه يجــوز لنيابــة 

ــم  ــوض عليه ــراد املقب ــر باحتجــاز األف ــة أن تأم ــن الدول أم

للتحقيــق ملــدة تصــل إىل ثاثــة أشــهر، وميكــن متديدهــا إىل 
أجــل غــر مســمى بأمــر مــن املحكمــة.52

ــة أيضــاً أن تطلــب  وأخــراً، فــإن نيابــة أمــن الدولــة مخّول

ــة أو  ــق بأمــن الدول ــم تتعل ــن بته ــراد املحتجزي ــاء األف إبق

ــد  ــا بع ــر مســمى، إىل م ــن إىل أجــل غ اإلرهــاب محتجزي

مــدة عقوبتهــم بالســجن، مبوجــب  قانــون املركــز الوطنــي 

ــدات  ــا »وح ــة بأنه ــز املناصح ــرَّف مراك ــة.53 تُع للمناصح

ــم  ــرت فيه ــن تواف ــاح م ــة وإص ــدف إىل هداي ــة ته إداري

الجرائــم  يف  عليهــا  املحكــوم  أو  اإلرهابيــة  الخطــورة 

اإلرهابيــة«.54 ال يشــرط قانــون مكافحــة اإلرهــاب وقانــون 

مركــز املناصحــة لعــام 2019 مــن املحكمــة تحديــد مــدة 

االحتجــاز يف مركــز املناصحــة لألفــراد الذيــن يشــكلون 

أمــر  أي  تجديــد  يشــرطان  وال  إرهابيــة«،  »تهديــدات 

إحتجــاز.55 وبــدالً مــن ذلــك، يجــب عــى مركــز املناصحــة 

ــن كل  ــاً ع ــراً دوري ــة تقري ــن الدول ــة أم ــدم إىل نياب أن يق

معتقــل يف املركــز كل ثاثــة أشــهر.56 ثــم تقــدم نيابــة أمــن 

الدولــة التقريــر، مشــفوعة برأيهــا حــول مــا إذا كانــت تــرى 

أن الشــخص املذكــور قــد يرتكــب جرميــة إرهابيــة أم ال، إىل 

ــة  ــي االتحادي ــاً، محكمــة أبوظب املحكمــة املســؤولة )عملي

ــن  ــه م ــى أن ــك ع ــد ذل ــون بع ــص القان ــتئنافية(. وين االس

ــخص، إذا  ــن الش ــراج ع ــر باإلف ــة أن تأم ــؤولية املحكم مس
ــك.57 ــمح بذل ــه تس ــدت أن حالت وج
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صالحيات نيابة أمن الدولة
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إصدار أوامر التفتيش والحجز والقبض  .3
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التصريح بزيارات المحتجزين  .6
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اإلماراتية
األمر باحتجاز األفراد للتحقيق معهم لمدة تصل إلى ثالثة أشهر  .8

طلب حبس األفراد في مراكز المناصحة بعد انتهاء مدة عقوبتهم  .9

محكمة أبوظبي االتحادية االستئنافية ودائرة أمن الدولة 
في المحكمة االتحادية العليا
منــذ عــام 2016 ، كان للدائرة الجنائية يف محكمة االســتئناف 

ــم أمــن  ــو ظبــي االختصــاص األســايس يف جرائ ــة بأب االتحادي

الدولــة.58 قبــل عــام 2016، متــت محاكمة جرائم أمــن الدولة 

أمــام دائــرة أمــن الدولــة يف املحكمــة االتحاديــة العليــا، حيث 

مل مُينــح املتهمــون فرصــة اســتئناف إدانتهم.

االتحاديــة  أبوظبــي  محكمــة  يف  القضــاة  تعيــن  يتــم 

ــارات  ــة اإلم ــس دول ــن رئي ــادر ع ــوم ص ــتئنافية مبرس االس

ــر العــدل،  ــن وزي ــة م ــاًء عــى توصي ــة املتحــدة، بن العربي

الــذي عينــه رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

بنفســه.59 ال يجــوز الطعــن يف القــرارات الصــادرة عــن 

ــرة  ــام دائ ــتئنافية إال أم ــة االس ــي االتحادي ــة أبوظب محكم

أمــن الدولــة باملحكمــة االتحاديــة العليــا. محكمــة أبوظبــي 

االتحاديــة االســتئنافية هــي املحكمــة االبتدائيــة التــي 

تختــص بأمــن الدولــة والجرائــم املتعلقــة باإلرهــاب.60 يتــم 

تعيــن قضــاة املحكمــة االتحاديــة العليــا مــن قبــل رئيــس 

ــس  ــة مجل ــد موافق ــدة بع ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم دول

الــوزراء وتصديــق املجلــس األعــى لاتحــاد.61 ويــؤدي هــذا 

إىل ســيطرة الســلطة القضائيــة الشــاملة، مــام يــر بفصــل 

الســلطات ويقــوض بشــدة حــق املتهمــن يف أن يحاكمــوا 

ــدة. ــة ومحاي ــتقلة وموضوعي ــلطة مس ــل س ــن قب م

باإلحتجــاز  العامــل  الفريــق  أعــرب  الصــدد،  ويف هــذا 

ــن  ــه م ــك عــن قلق ــم املتحــدة كذل ــع لألم التعســفي التاب

املتحــدة، وال  العربيــة  اإلمــارات  أن »القضــاء يف دولــة 

ســيام املحكمــة االتحاديــة العليــا، ليــس مســتقاً ومحايــداً 

ــل ،  ــة«.62 وباملث ــلطة التنفيذي ــيطرة الس ــع لس ــه يخض ألن

وجــدت املقــررة الخاصــة الســابقة لألمــم املتحــدة املعنيــة 

باســتقال القضــاة واملحامــن أن »النظــام القضــايئ ال يــزال 

تحــت الســيطرة الفعليــة للســلطة التنفيذيــة للحكومــة«.63 

والحظــت كذلــك بقلــق أنــه، ال ســيام يف القضايــا الجنائيــة 

التــي تنظــر فيهــا دائــرة أمــن الدولــة باملحكمــة االتحاديــة 

ــرة  ــات خط ــون صعوب ــن يواجه ــدو أن املحام ــا، يب العلي

ــق.64  ــات التحقي ــات وال ســيام ملف يف الوصــول إىل املعلوم

وأحاطــت علــامً بالتقاريــر واالدعــاءات املتعلقــة بالضغــط 

الــذي مارســه أعضــاء الســلطة التنفيذيــة واملدعــن العامــن 

ــارص  ــة، وال ســيام عن ــارص األجهــزة األمني وغرهــم مــن عن
ــة، عــى عمــل القضــاة.65 جهــاز أمــن الدول
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أحمد منصور
محتجز تعسفياً يف ظروف سيئة و يف الحبس االنفرادي.

االنتهاكات: إخفاء قري، حبس انفرادي، تعذيب، محاكمة غر عادلة، ظروف احتجاز 
غر إنسانية.

مقدمــة عــن الحالــة: أحمــد منصــور66 هــو مدافــع بــارز عــن حقــوق اإلنســان، وكان يناضــل مــن أجــل النهــوض بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة منــذ عــام 2006.

20 مارس 2017

اعتقــل منصــور يف منزلــه  وأخفــي مــن قبــل عنــارص مــن جهــاز أمــن الدولــة، الذيــن رفضــوا الكشــف عــن مــكان وجــوده 

ألكــر مــن عــام. وتبــن فيــام بعــد أنــه محتجــز يف ســجن الوثبــة حيــث تعــرض للتعذيــب وســوء املعاملــة.

29 مايو 2018

حكمــت دائــرة أمــن الدولــة مبحكمــة االســتئناف االتحاديــة عــى منصــور بالســجن عــرش ســنوات، يليهــا ثــاث ســنوات 

تحــت املراقبــة بعــد انتهــاء مــدة عقوبتــه. ُحكــم عليــه بتهــم غامضــة تتعلــق بنشــاطه، مبــا يف ذلــك »إهانــة مكانــة وهيبــة 

اإلمــارات ورموزهــا، مبــا يف ذلــك قادتهــا«، و»نــرش معلومــات كاذبــة لــإلرضار بســمعة اإلمــارات يف الخــارج« و »تصويــر 

ــرات  ــرادي لف ــس االنف ــرض منصــور للحب ــه، تع ــة محاكمت ــذ بداي ــون.« من ــى القان ــا أرض خارجــة ع ــى أنه ــارات ع اإلم

طويلــة يف ســجن الصــدر يف أبــو ظبــي. يف البدايــة، احتُجــز دون رسيــر وال مــاء يف زنزانتــه ومــن دون إمكانيــة لإلســتحامم. 

ــرع  ــة هــذه »ف ــال املروع ــرض ظــروف االعتق ــة. ويف ــة كافي ــة طبي ــى عناي ــارات، ومل يتلق ــا اســتحصل عــى زي ــادراً م ون
املعلومــات األمنيــة، والــذي يشــر عــى األرجــح إىل مكتــب جهــاز أمــن الدولــة داخــل ســجن الصــدر.76

31 ديسمرب 2018

أيدت دائرة أمن الدولة يف املحكمة االتحادية العليا إدانته والحكم عليه.

2021

ــا ســوء  ــا مــن الســجن، يــرشح فيه ــة رســالة كتبه ــم مــن منصــور بعــد أن نــرشت وســائل إعــام إقليمي الســلطات تنتق

ــة  ــرم مــن الرعاي ــة، وُح ــة أصغــر وأكــر عزل ــل إىل زنزان ــرة بشــكل صــارخ. نُق ــاء االحتجــاز واملحاكمــة الجائ ــه أثن معاملت
ــه.68 ــراءة الخاصــة ب ــم مصــادرة نظــارات الق ــة الحرجــة، وت الطبي
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االعتقاالت التعسفية واالختفاء القسري
ــاالت  ــة باعتق ــن الدول ــاز أم ــارص جه ــوم عن ــا يق ــادة م ع

ــم.  ــبب اعتقاله ــراد بس ــاغ األف ــرة أو إب ــم مذك دون تقدي

ــا  ــن إم ــة املعتقل ــن الدول ــارص أم ــا يأخــذ عن ــادة م ــم ع ث

ــم  ــث يت ــة أو ســجون رســمية حي ــز احتجــاز رسي إىل مراك

ــاً لشــهور،  احتجازهــم مبعــزل عــن العــامل الخارجــي، أحيان

ويف الحبــس االنفــرادي.69 ويف هــذا الصــدد، أكــدت املقــررة 

باســتقال  املعنيــة  املتحــدة  لألمــم  الســابقة  الخاصــة 

ــه: ــن أن ــاة واملحام القض

بينــام ينــص قانــون اإلجــراءات الجزائيــة عــى 

وجــوب تقديــم مذكــرة توقيــف، مــا مل يُقبــض عــى 

فــرد متلبســاً بجــرم مشــهود، فقــد تلقــت املقــررة 

اعتقــال  عــن  الباغــات  مــن  العديــد  الخاصــة 

أشــخاص دون أمــر قضــايئ. وكثــرا مــا تتعلــق 

مثــل هــذه الحــاالت بأشــخاص اتهمــوا فيــام بعــد 

ــد أن  ــة. وبع ــن الدول ــق بأم ــم تتعل ــكاب جرائ بارت

اعتقلهــم عنــارص جهــاز أمــن الدولــة، نُقــل معظــم 

ــوا  ــة وظل ــاز رسي ــق احتج ــراد إىل مراف ــؤالء األف ه

ــابيع أو  ــام أو أس ــي ألي ــامل الخارج ــن الع ــزل ع مبع

ــد  ــرادي. ق ــس االنف ــاً يف الحب ــى شــهور، وأحيان حت

ــاً إىل مســتوى  ــاالت أحيان ــل هــذه االعتق ــى مث ترق

الســلطات  ترفــض  حيــث  القــري،  االختفــاء 

االعــراف باحتجــاز الشــخص و/أو رفــض تأكيــد 
ــوده.70 ــكان وج ــره وم مص

ــوق  ــا لحق ــا مّن ــي وثقته ــع الحــاالت الت ــق هــذا م ويتطاب

اإلنســان. يف أي مــن هــذه الحــاالت، مل يُعــرض عــى األفــراد 

ــددة،  ــاالت متع ــم، ويف ح ــة إعتقاله ــف لحظ ــرة توقي مذك

ــا  ــاً التــي يفرضه ــاوز 90 يوم ــم لفــرة تتج ــم احتجازه ت

قانــون أمــن الدولــة قبــل مثولهــم أمــام النيابــة. يف الواقــع، 

يف جميــع آراء فريــق العمــل املعنــي باإلحتجــاز التعســفي 

ــذا  ــة يف ه ــاالت املفصل ــأن الح ــدة بش ــم املتح ــع لألم التاب

ــن مل  ــراد املحتجزي ــل أن األف ــق العم ــر،71 وجــد فري التقري

ــرات  ــوا لف ــم تعرض ــف وأنه ــرة توقي ــم مذك ــرض عليه يُع

مــن االعتقــال مبعــزل عــن العــامل الخارجــي.

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن جهــاز أمــن الدولــة مســؤول 

عــن إدارة عــدد مــن مواقــع االعتقــال الريــة أو غــر 

املكشــوف عنهــا، حيــث يتــم إحضــار املعتقلــن فــور 

ــر هــذه الفــرة  ــق.72 ال تعت اعتقالهــم وإخضاعهــم للتحقي

ــي يف  ــامل الخارج ــن الع ــزل ع ــال مبع ــن االعتق ــة م املطول

ــة عمــاً مــن أعــامل التعذيــب يف حــد ذاتهــا  مرافــق رسي

ــاً مــا يتعــرض املحتجــزون خــال هــذه  فحســب، بــل غالب

الفــرة ألشــكال مختلفــة مــن ســوء املعاملــة، غالبــاً بهــدف 

انتــزاع اعرافــات باإلكــراه، مثــل مــا هــو مفصــل يف القســم 

التــايل.73 يف ماحظاتهــا الختاميــة لعــام 2022، أشــارت لجنة 

ــأن  ــا بش ــب إىل مخاوفه ــة التعذي ــدة ملناهض ــم املتح األم

املعلومــات التــي تفيــد بــأن األفــراد الذيــن اعتقلهــم جهــاز 

أمــن الدولــة يُحرمــون يف كثــر مــن األحيــان مــن الحقــوق 

األساســية يف اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة ويتعرضــون 

ــك االحتجــاز مبعــزل  ــة، مبــا يف ذل للتعذيــب وســوء املعامل
ــامل الخارجــي.74 ــن الع ع
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أحمد العتوم

محتجز تعسفياً.

االنتهاكات: إخفاء قري، حبس انفرادي، محاكمة جائرة.

مقدمــة عــن الحالــة:  أحمــد العتــوم75 مــدرس أردين خــاص مقيــم يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة. كان العتــوم كثــراً مــا 

يشــن حملــة ضــد الفســاد يف األردن.

14 مايو 2020

العتــوم يعتقــل مــن قبــل جهــاز أمــن الدولــة دون مذكــرة توقيــف ويرســل إىل ســجن الوثبــة بأبوظبــي. اختفــى قريــاً 

ملــدة شــهرين ونصــف، وبقــي يف الحبــس االنفــرادي ملــدة 245 يومــاً، حتــى 14 ينايــر 2021.

27 يوليو 2020

اتُهــم العتــوم بجملــة تهــم منهــا، »تعكــر صفــو العاقــات مــع دولــة أجنبيــة« مــن قبــل دائــرة أمــن الدولــة يف محكمــة 

االســتئناف االتحاديــة بأبــو ظبــي. وتتعلــق تهمــه مبحتــوى نـُـرش عــى ملفــه الشــخيص عــى فيســبوك، والــذي انتقــد فيــه 

الســلطات األردنيــة يف قضايــا تتعلــق بالفســاد.

7 أكتوبر 2020

ــر  ــع أم ــوم بالســجن 10 ســنوات م ــى العت ــتئنافية ع ــة االس ــي االتحادي ــة أبوظب ــة يف محكم ــن الدول ــرة أم حكمــت دائ

ــه. ــة عقوبت ــاده يف نهاي إبع

28 ديسمرب 2020

دائرة أمن الدولة باملحكمة االتحادية العليا ترفض الطعن الذي قدمه محامي العتوم.
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التعذيب وسوء المعاملة
ــاء القــري أو االحتجــاز  خــال هــذه الفــرة مــن االختف

ــاز أمــن  ــارص جه ــامل الخارجــي، يلجــأ عن مبعــزل عــن الع

الدولــة بشــكل روتينــي إىل التعذيــب، مبــا يف ذلــك انتــزاع 

مــن الضحايــا أنفســهم اعرافــات تجــرم الــذات. بعــد 

ــن  ــام 2022 م ــدة لع ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم مراجع

ــة مناهضــة التعذيــب التابعــة لألمــم املتحــدة،  ــل لجن قب

بشــكل  قلقهــم  عــن  املتحــدة  األمــم  خــراء  أعــرب 

ــط  ــل “من ــاول بالتفصي ــي تتن ــر الت ــأن التقاري ــاص بش خ

ــوق  ــن حق ــن ع ــد املدافع ــة ض ــوء املعامل ــب وس التعذي

بارتــكاب جرائــم ضــد  اإلنســان واألشــخاص املتهمــن 

ــات القامئــة فقــط عــى  ــر اإلدان ــة”76 و”تقاري ــن الدول أم

ــب77”. ــت التعذي ــة تح ــات منتزع اعراف

ــررة الخاصــة الســابقة لألمــم  ــت املق ــام 2014 ، كان يف ع

املتحــدة املعنيــة باســتقال القضــاة واملحامــن قــد تلقــت 

بالفعــل »معلومــات وأدلــة موثوقــة عــى أن العديــد مــن 

ــم  ــايئ ونقله ــر قض ــم دون أم ــم اعتقاله ــن ت ــراد الذي األف

أيضــاً  قــد تعرضــوا  أماكــن احتجــاز غــر رســمية  إىل 

ــا يف  ــة، مب ــوء املعامل ــكال س ــن أش ــره م ــب أو غ للتعذي

ــهادة  ــب أو الش ــات بالذن ــزاع اعراف ــل انت ــن أج ــك م ذل
ــن«.78 ــن آخري ــد معتقل ض

وفيــام يتعلــق بأســاليب التعذيــب املطبقــة، أوضحــت 

املقــررة الخاصــة الســابقة لألمــم املتحــدة أنــه:

 تــم تلقــي شــهادات مســتمرة عــن التعذيــب 

وســوء املعاملــة التاليــة: الحرمــان مــن ضــوء النهــار؛ 

ــايئ الســاطع 24 ســاعة يف  ــرض للضــوء الكهرب التع

اليــوم؛ عصــب األعــن والتهديــد؛ إحتجازهــم يف 

ــاض؛  ــذ أو مرح ــدون نواف ــداً ب ــرة ج ــن صغ زنازي

إجبارهــم عــى طلــب اإلذن وخلــع مابســهم مــن 

ــات  ــرض لدرج ــاض؛ التع ــاب إىل املرح ــل الذه أج

حــرارة قصــوى؛ الــرب؛ قلــع األظافــر ونتــف 

اللحيــة؛ تخديرهــم؛ االعتــداءات الجنســية والتهديد 
ــتائم.79 ــه الش ــا؛ وتوجي به

عــن  اإلمــارات  معتقــيل  منــارصة  مركــز  تحــدث  كــام 

ــجون  ــررة يف الس ــت متك ــي كان ــب الت ــات التعذي مامرس

درجــات  اســتخدام  عــى  الضــوء  وســلط  اإلماراتيــة، 

النــوم؛  مــن  الحرمــان  واملنخفضــة،  املرتفعــة  الحــرارة 

األضــواء القويــة واملوســيقى الصاخبــة؛ فــرات طويلــة مــن 

الوقــوف؛ اســتجوابات مطولــة؛ الــرب املســتمر يف نفــس 

انحــاء الجســم؛ االعتــداء الجنــيس وإزالــة األظافــر، الصعــق 

بالقتــل؛  والتهديــدات  النفــيس  التعذيــب  الكهربــايئ؛ 
واإلذالل.80 اإلنهــاك؛ 
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مريم البلوشي
وأمينة العبدولي

محتجزتان تعسفياً.

االنتهاكات: إخفاء قرسي، حبس انفرادي، تعذيب، محاكمة جائرة.

مقدمة عن الحالة: أمينة محمد العبدويل18 معلمة إماراتية، بينام مريم البلويش28 طالبة إماراتية.

19 نوفمرب 2015
 اعتقلــت أمينــة العبــدويل ومريــم البلــويش مــن منزليهــام دون أمــر قضــايئ مــن قبــل عنــارص جهــاز أمــن الدولــة يرتــدون 

ــة، مبــا  ــا ألفعــال التعذيــب وســوء املعامل ــم إىل مركــز اعتقــال رسي حيــث تعرضت ــة ومري ــم نقــل أمين ــة. ت مابــس مدني

ــوم،  ــن الن ــام م ــد القدمــن، وحرمانه ــام، وتقييدهــام عن ــب أعينه ــك تجريدهــام مــن مابســهام، والــرب، وتعصي يف ذل

وتهديدهــام باالغتصــاب.

فرباير 2016
مثلــت البلــويش أمــام نيابــة أمــن الدولــة، دون حضــور مستشــار قانــوين، ووجهــت إليهــا تهمــة رســمية مبوجــب قانــون 

مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة وقانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات. وتشــمل التهــم »متويــل اإلرهــاب« فيــام يتعلــق 

بالتــرع مببلــغ 600 دوالر الــذي قدمتــه لعائلــة ســورية يف عــام 2014.

12 أبريل 2016
نقلــت البلــويش إىل ســجن الوثبــة، حيــث تــم حبســها يف بعــض األحيــان يف الحبــس االنفــرادي وتعرضــت لظــروف مذلــة، 

منهــا وضــع كامــرات مراقبــة داخــل حاممهــا.

27 يونيو 2016
ــول اعرافاتهــا املنتزعــة  ــم قب ــا، حيــث ت ــة العلي ــة باملحكمــة االتحادي ــرة أمــن الدول ــدأت محاكمــة العبــدويل أمــام دائ ب

باإلكــراه كدليــل. وتشــمل التهــم املوجهــة إليهــا »التحريــض عــى الكراهيــة ضــد الدولــة واإلخــال بالنظــام العــام، تقويــض 

ــون  ــب قان ــر«، مبوج ــا للخط ــع حلفائه ــة م ــات الدول ــرّض عاق ــة تع ــات كاذب ــرش معلوم ــة ون ــات الدول ــمعة مؤّسس س

مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات. تتعلــق هــذه االتهامــات بالتعليقــات التــي يُزعــم أنهــا أدلــت بهــا عــى تويــر حــول 

وفــاة والدهــا يف ســوريا عــام 2013.

30 يونيو 2016
ــا  ــل زمياته ــن قب ــاكات م ــت لانته ــيئة وتعرض ــروف س ــا يف ظ ــم احتجازه ــث ت ــة حي ــجن الوثب ــدويل إىل س ــت العب نقل

ــات. االخري

24 أكتوبر 2016
بــدأت محاكمــة البلــويش أمــام الغرفــة الجنائيــة ملحكمــة أبوظبــي االتحاديــة االســتئنافية. تــم قبــول اعرافاتهــا باإلكــراه 

كدليــل.
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31 أكتوبر 2016
دائرة أمن الدولة باملحكمة االتحادية العليا تحكم عى العبدويل بالسجن خمس سنوات.

22 فرباير 2017
حكم عى البلويش بالسجن خمس سنوات.

5 يونيو 2017
أيدت دائرة أمن الدولة يف املحكمة االتحادية العليا حكم البلويش.

30 يوليو 2019
ــجيات  ــن التس ــلة م ــلتا سلس ــد أن أرس ــويش بع ــم البل ــدويل ومري ــدة إىل العب ــات جدي ــه اتهام ــة توج ــن الدول ــة أم نياب

الصوتيــة والرســائل يف محاولــة للتوعيــة عــن ظــروف احتجازهــام. نـُـرشت الرســائل والتســجيات الصوتيــة عــى مــدى عــدة 

ــو 2018 ونوفمــر 2019. ــن ماي أشــهر ب

فرباير 2020
وضعت العبدويل والبلويش يف الحبس االنفرادي رداً عى رفضهام اإلدالء باعرافات تجرمهام.

28 أبريل 2021
حكمــت دائــرة أمــن الدولــة يف محكمــة أبوظبــي االتحاديــة االســتئنافية عــى العبــدويل والبلــويش بالســجن ثــاث ســنوات 

بتهمــة “نــرش معلومــات تخــل بالنظــام العــام”.
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اإلعتقال التعسفي
ــع االنتهــاكات املذكــورة أعــاه، مبــا يف ذلــك مامرســة  جمي

ــكان  ــم يف م ــف، ووضعه ــر توقي ــراد دون أوام ــال األف إعتق

الخارجــي،  العــامل  عــن  مبعــزل  احتجازهــم  و/أو  رسي 

ــي  ــات، ه ــزاع االعراف ــب النت ــامل التعذي ــم ألع وتعريضه

ــفي. ــاز التعس ــة االحتج ــية ملامرس ــارص أساس عن

باإلضافــة إىل ذلــك، يُحــرم املعتقلــون مــن قبــل جهــاز أمــن 

الدولــة بشــكل روتينــي مــن ضامناتهــم القانونية األساســية. 

التعذيــب  مناهضــة  لجنــة  وجــدت  الصــدد،  هــذا  يف 

التابعــة لألمــم املتحــدة أن التقاريــر التــي وردت قبــل 

مراجعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة توّضــح بالتفصيــل 

منــط التعذيــب وســوء املعاملــة لألفــراد املتهمــن بارتــكاب 

ــق  ــن، مبوجــب تهــم تتعل ــة »الذي ــم ضــد أمــن الدول جرائ

قانــوين  لنظــام  اإلرهــاب، يخضعــون  أو  الدولــة  بأمــن 
ــداً«.83 ــر تقيي ــل وأك ــة أق ــات إجرائي بضامن

فيــام يتعلــق بالحــق يف االســتعانة مبحــام، ال يتوقــع قانــون 

محــام  تعيــن  إمكانيــة  اإلمــارايت  الجزائيــة  اإلجــراءات 

ــاعدة  ــى املس ــط ع ــص فق ــه ين ــال، ألن ــت االعتق ــن وق م

القانونيــة أثنــاء املحاكمــة.84 عــاوة عــى ذلــك، فــإن حــق 

ــل أن  ــه قب ــد بشــدة، ألن ــه مقيّ ــة محامي املحتجــز يف مقابل

يتمكــن املــرء مــن مقابلــة محاميــه، يجــب الحصــول عــى 

ــة املختــص، ويجــب أن تتــم  ــايب مــن مكتــب النياب إذن كت

االجتامعــات عــى مــرأى أحــد مســؤويل مرفــق االحتجــاز، 
ولكــن خــارج جلســة االســتامع.85

ويف هــذا الصــدد، أعربــت املقــررة الخاصــة الســابقة لألمــم 

املتحــدة املعنيــة باســتقال القضــاة واملحامــن عــن قلقهــا 

مــن التقاريــر التــي تفيــد بإمكانيــة تقييــد وصــول املتهــم 

ــة  ــال مرحل ــاء خ ــة أو االدع ــل الرشط ــن قب ــاٍم م إىل مح

التحقيــق. وأشــارت إىل أن »االجتامعــات مــع املحامــن 

ــا تكــون قصــرة جــداً، وال تســتغرق ســوى بضــع  ــاً م غالب

ــم  ــن يت ــاص، ولك ــكان خ ــا يف م ــم إجراءه ــق، وال يت دقائ

اإلرشاف عليهــا بــل وتســجيلها مــن قبــل النيابــة أو األجهــزة 

األمنيــة«.86 كــام أنهــا »شــعرت بالقلــق إزاء التقاريــر التــي 

تفيــد بــأن بعــض املحامــن الذيــن يتولــون قضايــا تتعلــق 

بأمــن الدولــة قــد تعرضــوا للمضايقــة والتهديــد والضغــط 
ــم«.87 عليه

عــاوة عــى ذلــك، كــام هــو مذكــور أعــاه، يجــوز لرئيــس 

جهــاز أمــن الدولــة أن يأمــر باحتجــاز املشــتبه بهــم ملــدة 

تصــل إىل 90 يومــاً قبــل تقدميهــم إىل نيابــة أمــن الدولــة،88 

والتــي اعترهــا فريــق العمــل املعنــي باإلحتجــاز التعســفي 

التابــع لألمــم املتحــدة انتهــاكاً للحــق يف املثــول عــى وجــه 

الرعــة أمــام الســلطة القضائيــة.89 مــن الناحيــة العمليــة، 

ــد  ــة املفرطــة وق ــة الزمني ــم دامئــاً احــرام هــذه املهل ال يت

يُحتجــز املعتقلــون لفــرات أطــول قبــل مثولهــم أمــام 
ســلطة قضائيــة.90

عندمــا يتــم تقديــم املشــتبه بهــم يف النهايــة أمــام ســلطة 

ــه  ــة وتوجي ــة أمــن الدول ــم عرضهــم عــى نياب ــة، يت قضائي

ــة واردة  ــة وفضفاض ــواد غامض ــب م ــم مبوج ــام إليه االته

يف قانــون العقوبــات وقانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة 

وقانــون مكافحــة الجرائــم اإللكرونيــة، مبــا يف ذلــك التعبــر 

الســلمي عــن آرائهــم التــي تعتــر منتقــدة للســلطات.

ثــم يُحاكمــون أمــام محكمة أبوظبــي االتحادية االســتئنافية 

ودائــرة أمــن الدولــة يف املحكمــة االتحاديــة العليــا، اللتــان 

تفتقــران كــام ذُكــر أعــاه، إىل الحيــاد باإلضافــة إىل تدّخــل 

ــة. يف  ــة وأمــن الدول ــب الســلطة التنفيذي شــديد مــن جان

هــذا الصــدد، خلــص فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي 

ــة  ــراءات الجزائي ــابقاً إىل أن »اإلج ــفي س ــاز التعس باالحتج

أمــام املحكمــة االتحاديــة العليــا ]...[ تنتهــك الحــق يف 
محاكمــة عادلــة«.91

يتــم اســتخدام االعرافــات املنتزعــة تحــت التعذيــب مــن 

قبــل جهــاز أمــن الدولــة بشــكل روتينــي لتوجيــه االتهــام 

ــن  ــاز أم ــل جه ــن قب ــم م ــم اعتقاله ــن ت ــك الذي إىل أولئ

الدولــة، ثــم يتــم قبولهــا الحقــاً كدليــل لضــامن اإلدانــات. 

ــراءات  ــون اإلج ــن قان ــادة 165 م ــب امل ــع، مبوج يف الواق

الجزائيــة، يجــوز أن تســتند اإلدانــات إىل االعرافــات فقــط، 

حيــث تنــص عــى أنــه بعــد تحديــد هويتــه يف املحاكمــة:
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الواقعــة  بارتــكاب  كان معرفــاً  إذا  عــام  يســأل 

املســندة إليــه، فــإذا اعــرف يجــوز للمحكمــة 

االكتفــاء باعرافاتــه والحكــم عليــه بغــر ســامع 

ــا  ــات م الشــهود وإال فتســمع شــهادة شــهود اإلثب

مل تكــن الجرميــة مــام يعاقــب عليهــا باالعــدام 

فيتوجــب عــى املحكمــة اســتكامل التحقيــق.

حــاالت  عــدة  بتوثيــق  اإلنســان  لحقــوق  مّنــا  قامــت 

ــب  ــت التعذي ــة تح ــات املنتزع ــا االعراف ــتخدمت فيه اس

كأدلــة وحيــدة إلدانــة األفــراد. باإلضافــة إىل ذلــك، أظهــرت 

ــارص  ــل عن ــن قب ــب م ــم التعذي ــة أن مزاع الحــاالت املوثق

ــة  ــام نياب ــون أم ــا املتهم ــي قدمه ــة الت ــن الدول ــاز أم جه

أمــن الدولــة وكذلــك قضــاة املحكمــة االتحاديــة العليــا قــد 

تــم تجاهلهــا مــراراً وتكــراراً، حيــث فشــل القضــاة بشــكل 

منهجــي يف التحقيــق يف ادعــاءات املتهمــن بالتعذيــب. 

ويف هــذا الصــدد، أشــارت املقــررة الخاصــة الســابقة لألمــم 

أن  إىل  واملحامــن  القضــاة  باســتقال  املعنيــة  املتحــدة 

الشــكاوى املتعلقــة بالتعذيــب وســوء املعاملــة املعروضــة 

عــى القضــاة أو املدعــن العامــن مل تــؤد إىل إجــراءات 
ــات.92 ــة أو تحقيق قضائي

وباملثــل، يف ماحظاتهــا الختاميــة لعــام 2022، ذكــرت لجنة 

ــعر  ــا تش ــدة أنه ــم املتح ــة لألم ــب التابع ــة التعذي مناهض

ــن  ــان املحتجزي ــد بحرم ــي تفي ــر الت ــق إزاء »التقاري بالقل

مــن حقهــم يف الطعــن يف قانونيــة احتجازهــم، ويف أن يتــم 

ــا  ــة عندم ــه، خاص ــع ونزي ــكل رسي ــكاواهم بش ــص ش فح

ــببها بأنشــطة  ــم احتجازهــم بس ــي يت ــم الت ــق الجرائ تتعل
ــة«.93 ــن الدول ــية أو بأم سياس

عــى ســبيل املثــال، يف يوليــو 2012، أبلــغ القــايض وأســتاذ 

ــه  ــة أن ــن الدول ــة أم ــايب نياب ــد الزع ــون الســابق أحم القان

ــه  ــب اعتقال ــن عق ــدي املحقق ــى أي ــب ع ــرض للتعذي تع

مــن قبــل عنــارص جهــاز أمــن الدولــة يف مــارس مــن ذلــك 

العــام.94 وجــاء يف ملــف اســتجواب النيابــة بشــأن الزعــايب 

أنــه تعــرض للــرب وأكــد وجــود كدمــات وعامــات عــى 

جلــده وأظافــره، لكــن بــدالً مــن عــرض ملفــه عــى جهــات 

ــف  ــة مل ــن الدول ــة أم ــلت نياب ــة، أرس ــق املختص التحقي

الزعــايب إىل مديــر عــام جهــاز أمــن الدولــة.95 ومل يتــم 

ــرض  ــذي تع ــب ال ــى التعذي ــر رداً ع ــراء آخ ــاذ أي إج اتخ

ــه الزعــايب. ل

بعــد هــذه املحاكــامت الجائــرة، ُحكم عــى األفــراد بعقوبات 

ســجن شــديدة. يف اآلونــة األخــرة، أعــرب الفريــق العامــل 

ــن  ــدة ع ــم املتح ــع لألم ــفي التاب ــاز التعس ــي باإلحتج املعن

قلقــه بشــأن عــدد القضايــا املعروضــة عليــه مــن اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، والتــي مــن شــأنها أن تشــر إىل منــط مــن 

االنتهــاكات.96 كــام أشــارت إىل أنــه »يف ظــل ظــروف معينــة، 

قــد يشــكل الســجن الواســع النطــاق أو املنهجــي أو غره من 

أشــكال الحرمــان الشــديد مــن الحريــة، مبــا ينتهــك القواعــد 
األساســية للقانــون الــدويل، جرائــم ضــد اإلنســانية«.97

أخــراً، ال يــزال عــدد مــن األشــخاص الذيــن حوكمــوا بتهمــة 

حريــة التعبــر رهــن االحتجــاز بعــد انتهــاء مــدة عقوبتهــم 

بالســجن بذريعــة »احتياجــات إعــادة التأهيــل« وفقــاً 
لقانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة.98

ــا لحقــوق اإلنســان إىل أن  تشــر الحــاالت التــي وثقتهــا مّن

املحتجزيــن الخاضعــن لهــذا النــوع مــن االعتقــال اإلداري 

ــي مــن الحــق يف اســتئناف القــرار  يُحرمــون بشــكٍل روتين

الــذي يأمــر باحتجازهــم.99 ويف هــذا الصــدد، هنالــك 

أمثلــة ملعتقلــن ســابقن يف مراكــز املناصحــة، منهــم أســامة 

ــان،  ــوق اإلنس ــن حق ــع ع ــدون ومداف ــو م ــار100 وه النج

يدلــون باعرافــات ويتوبــون يف تســجيات متلفــزة.101 قــد 

يشــر هــذا إىل أن الســلطات اإلماراتيــة أنشــأت نظامــاً 

يُطلــب مبوجبــه االعــراف والتوبــة مــن األفــراد املحتجزيــن 

توصيــة  النيابــة  تقــدم  أن  قبــل  املناصحــة  مراكــز  يف 

ــز  ــتخدام مراك ــأن »اس ــق بش ــذا القل ــم. ه ــراج عنه باإلف

ــر  ــن إىل أجــل غ ــراد املدان ــس األف ــد حب املناصحــة لتمدي

مســمى، والذيــن يعتــرون أنهــم يحملــون أفــكاراً إرهابيــة 

ــا  ــوص عليه ــدد املنص ــاوز امل ــة تتج ــة أو منحرف أو متطرف

ــة  ــل لجن ــن قب ــاً م ــرت أيض ــد أث ــت ق ــم«، كان يف أحكامه

مناهضــة التعذيــب التابعــة لألمــم املتحــدة يف ماحظاتهــا 
ــام 2022. 102 ــة لع الختامي

إماراتــي  الركــن301 محــاٍم  محمــد  الحالــة:  مقدمــة عــن 
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محمد الركن

محتجز تعسفياً.

االنتهاكات: اخفاء قرسي، تعذيب، محاكمة جائرة.

ومدافــع عــن حقــوق اإلنســان وأســتاذ يف القانــون الــدويل.

17 يوليو 2012

تــم اعتقــال الركــن مــن قبــل عنــارص جهــاز أمــن الدولــة كجــزء مــن حملــة القمــع الواســعة عــى »اإلمــارات94«. ووجهــت 

إليــه تهمــة التآمــر ضــد الحكومــة وذلــك عــى خلفيــة دعوتــه لإلصاحــات السياســية يف البــاد والتوقيــع عــى »عريضــة 

اإلصــاح« يف مــارس 2011 للمطالبــة مبجلــس وطنــي منتخــب يتمتــع بصاحيــات رقابيــة وترشيعيــة كاملــة. بعــد إعتقالــه، 

احتجــز الدكتــور الركــن يف الحبــس االنفــرادي يف مــكان غــر معــروف ملــدة 8 أشــهر.

يوليو 2013

أدانــت املحكمــة االتحاديــة العليــا الركــن وحكمــت عليــه بالســجن 10 ســنوات مــع تدابــر رقابــة إداريــة إضافيــة ومنعتــه 

مــن مامرســة مهنتــه كمحــام. الحقــاً، وجــد فريــق العمــل املعنــي باإلحتجــاز التعســفي التابــع لألمــم املتحــدة أن اعتقالــه 

يفتقــر إىل مــرر قانــوين وأن حقــه يف محاكمــة عادلــة قــد انتهــك.

يوليو 2022

أكمــل الركــن عقوبتــه، ولكــن بحجــة “احتياجــات إعــادة التأهيــل”، وفقــاً لقانــون مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة اإلمــارايت 

وقانــون مركــز املناصحــة، مــددت الســلطات احتجــازه إىل أجــل غــر مســمى.
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الختام

منــذ إنشــائه، تــم توســيع صاحيــات جهــاز أمــن الدولــة وتفويضــه ليصبــح أعــى ســلطة يف جميــع املســائل األمنيــة يف دولة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة. يف املامرســة العمليــة، يســتخدم الجهــاز ســلطاته املتزايــدة باســتمرار الرتــكاب سلســلة مــن 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ــة، تظــل  ــة والســلطة القضائي ــاز أمــن الدول ــة عــى كل مــن جه ــل الســلطة التنفيذي بســبب الســيطرة الشــاملة مــن قب

االنتهــاكات التــي يرتكبهــا هــذا الجهــاز مــن دون عقــاب. وهــذا يــؤدي إىل اســتمرار اســتخدام االختفــاء القــري والتعذيــب 

واالحتجــاز التعســفي مــن قبــل جهــاز أمــن الدولــة ضــد النقــاد الســلمين واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان وســجناء الــرأي 

بشــكل عــام.

عــى الرغــم مــن التصديــق عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب يف 2012، مل تتخــذ الســلطات اإلماراتيــة أي 

خطــوات ملنــع التعذيــب أو غــره مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ال يف القانــون وال يف املامرســة. وســيظل اإلفــات مــن 

العقــاب عــى هــذه االنتهــاكات ســائداً طاملــا اســتمر جهــاز أمــن الدولــة يف العمــل دون أي رقابــة. يجــب أن يخضــع جهــاز 

أمــن الدولــة آلليــات تحقيــق ومســاءلة قانونيــة مســتقلة ومحايــدة قــد متكــن مــن تحقيــق العدالــة لضحايــا انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان.

عــاوة عــى ذلــك، يجــب تعديــل أو إلغــاء اإلطــار القانــوين الــذي يســمح لجهــاز أمــن الدولــة بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق 

اإلنســان، واملضايقــة القضائيــة لألصــوات املعارضــة تحــت ســتار محاربــة اإلرهــاب وحاميــة أمــن الدولــة، لضــامن عــدم 

معاقبــة النقــد الســلمي جنائيــاً.

ــة، عــى  ــاة، مبــن فيهــم عنــارص جهــاز أمــن الدول ــة املتحــدة أيضــاً محاســبة الجن يجــب عــى ســلطات اإلمــارات العربي

ــم. ــل هــذه الجرائ ــا وضــامن عــدم تكــرار مث ــم تعويضــات للضحاي جرامئهــم وتقدي

بــدون تنفيــذ إصاحــات مؤسســية وقانونيــة وسياســية مهمــة، ســيواصل جهــاز أمــن الدولــة بــا هــوادة ارتــكاب انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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13 ،6/2020 نوفمــر https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25663 ،2020 )تــم 

تصفــح املوقــع يف 20 أبريــل 2022(.

30 املرجع نفسه، ص. 4.

31 املرجع نفسه.

ــون” بســبب نشــاطهم الســيايس. هــؤالء هــم حمــد  ــم “إرهابي ــارات94” عــى أنه ــة “اإلم ــراد مرتبطــن بقضي ــة أف ــم إدراج أربع ــام 2021، ت 32  يف ع
ــة املتحــدة يف  ــة اإلمــارات العربي ــة لدول الشــاميس، وأحمــد النعيمــي، ومحمــد الزعــايب، وســعيد الطنيجــي، الذيــن أضيفــوا إىل قامئــة اإلرهــاب الوطني
ســبتمر 2021 ، مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم 83. تــم تنــاول مســألة إدراجهــم يف قامئــة اإلرهــاب يف رســالة مــن املكلفــن بواليــات اإلجــراءات الخاصــة 
لألمــم املتحــدة الذيــن أعربــوا عــن قلقهــم بشــأن حقيقــة أن القامئــة “تبــدو مرتبطــة بأنشــطتهم املرشوعــة يف مجــال حقــوق اإلنســان”. يعيــش جميــع 
األفــراد األربعــة حاليــاً يف املنفــى. لإلطــاع: مّنــا لحقــوق اإلنســان، بيــان مشــرتك يديــن إدراج أربعــة نشــطاء إماراتيــن وأعضــاء يف اإلمــارات94 عــى قامئــة 
https://www.menarights.org/en/articles/joint-statement-condemning-inclusion-four-emirati- ، 2021 ــبتمر ــة، 17 س ــاب اإلماراتي اإلره
activists-and-members-uae-94-uae )تــم تصفــح املوقــع يف 11 مايــو 2022(؛ واليــات املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان؛ 
الفريــق العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القــري أو غــر الطوعــي؛ املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر واملقــرر 
https:// ، 2022 ــر ــات األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب، AL ARE 1/2022 ، 25 يناي ــة حقــوق اإلنســان والحري ــز وحامي ــي بتعزي الخــاص املعن
ــو 2022(. ــع يف 18 ماي ــح املوق ــم تصف spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26978 )ت

33 »رسالة »OL ARE 6/2020«، مرجع سابق. ذكر، ص 7-8.

34 “مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون اتحادي للجرائم والعقوبات”، مرجع سابق. ذكر، املادة. 183.

ــا لحقــوق اإلنســان،  منظــات غــر حكوميــة معنيــة بحقــوق اإلنســان تدعــو اإلمــارات  35 للحصــول عــى تحليــل شــامل لهــذا القانــون، اإلطــاع: مّن
https:// ، 2022 ــو ــور، 24 يوني ــى الف ــة ع ــم اإللكرتوني ــة الشــائعات والجرائ ــأن مكافح ــد يف ش ــا الجدي ــل قانونه ــاء أو تعدي ــة املتحــدة إىل إلغ العربي
 www.menarights.org/ar/articles/mnzmat-ghyr-hkwmyt-mnyt-bhqwq-alansan-tdw-alamarat-alrbyt-almthdt-aly-algha-aw-tdyl

ــع يف 30 ســبتمر 2022(. ــم تصفــح املوق )ت

36 “قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2003” ، مرجع سابق. ذكر، املادة 26.

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/UAE-LC-Ar_1976-11-06_00006_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/UAE-LC-Ar_1976-11-06_00006_Kait.html?val=AL1
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%A7%D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/UAE-LC-Ar_1976-11-06_00006_Kait.html?val=AL1
https://menarights.org/sites/default/files/2022-10/2003 SSA Law.pdf 
https://menarights.org/sites/default/files/2022-10/2003 SSA Law.pdf 
https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/UAE_Constitution_2004_EN.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fARE%2fCO%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fARE%2fCO%2f1&Lang=en
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25663 
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://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26978
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
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37 املرجع نفسه، املادة 27.

38 املرجع نفسه، املادتان 26 ، 27.

39 املرجع نفسه، املادة 28.

40 املرجع نفسه.

41  املرجــع نفســه. عــى ســبيل املثــال، أعتقــل رجــل األعــامل الباكســتاين عبــد الحفيــظ محمــد رمضــان واختفــى قريــاً مــن قبــل قــوات أمــن الدولــة 
اإلماراتيــة يف 27 ينايــر 2022 ، قبــل ترحيلــه إىل باكســتان يف 2 فرايــر 2022. بصفتــه مــن القوميــة البلوشــية، انتقــل إىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة بعــد 
والــده وشــقيقه األصغــر قُتــل يف باكســتان عــى يــد أجهــزة املخابــرات الباكســتانية، وهــو معــرض لخطــر التعذيــب يف باكســتان، خاصــًة أنــه ليــس عــى 
تواصــل مــع أرستــه وال يــزال مختفيــاً منــذ ترحيلــه. لإلطــاع: مّنــا لحقــوق اإلنســان، الســلطات اإلماراتيــة تخفــي وترحــل شــخصاً مــن القوميــة البلوشــية 
ــم  ــر https://menarights.org/ar/case/bd-alhfyz-mhmd-rmdan ، 2022 )ت ــب، 10 فراي ــرض إىل التعذي ــر التع ــه خط ــث يواج ــتان حي إىل باكس
تصفــح املوقــع يف 18 فرايــر 2022(؛ هيومــن رايتــس ووتــش، اإلمــارات العربيــة املتحــدة: اإلمــارات: اســتهداف تعســفي لوافديــن باكســتانين شــيعة، 22 

يونيــو https://www.hrw.org/ar/news/2021/06/22/378993 ، 2021 )تــم تصفــح املوقــع يف 4 أبريــل 2022(.

42 »قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2003«، مرجع سابق. ذكر، املادة 20.  

43 »املاحظات الختامية عى التقرير األويل لإلمارات العربية املتحدة«، مرجع سابق. ذكر، الفقرة. 17.

https://menarights.org/sites/default/ ،44 اإلمــارات العربيــة املتحــدة، القانــون االتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 بشــأن املحكمــة االتحاديــة العليــا
ــر 2022(. files/2016-12/UAE_FederalSupremeCourtLaw_AR.pdf )تــم تصفــح املوقــع يف 10 أكتوب

https://rakpp.rak.ae/ االتحاديــة،  القضائيــة  الســلطة  بشــأن   1983 لســنة   3 رقــم  االتحــادي  القانــون  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات   45
ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%
8A-3-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1983-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D-
8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%
ــوم  ــر 2022(؛ املرس ــع يف 10 أكتوب ــح املوق ــم تصف D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx )ت
https://menarights.org/sites/default/files/2022-06/ ،االتحــادي بقانــون رقــم 31 لعــام 2021 بشــأن إصــدار قانــون الجرائــم والعقوبــات

ــآت  ــم املنش ــأن تنظي ــام 1992 بش ــم 43 لع ــادي رق ــون االتح ــر 2022(؛ القان ــع يف 13 أكتوب ــح املوق ــم تصف UAE_PenalCode_2021_AR.pdf )ت
https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7% ،ــة العقابي
D8%AF%D9%8A-43-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1992-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%-
D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D
ــون االتحــادي رقــم 7 لســنة 2014 بشــأن  ــر 2022(؛ »القان ــم تصفــح املوقــع يف 13 أكتوب D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx%82%9 )ت

ــر. ــة«، مرجــع ســابق. ذك ــم اإلرهابي مكافحــة الجرائ

46 »القانون االتحادي رقم 10 لسنة 1973 بشأن املحكمة االتحادية العليا«، مرجع سابق. ذكر، املادة 36.

 UN ، 2015 47 مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، تقريــر املقــررة الخاصــة املعنيــة باســتقالل القضــاة واملحامــن، غابرييــال كنــول، 5 مايــو
https://daccess- ،)»يشــار إليــه فيــام يــيل بـــ »تقريــر املقــررة الخاصة لعام 2014 بشــأن اســتقال القضــاة واملحامــن( Doc. A / HRC / 29/26 / Add.2

ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/29/26/Add.2&Lang=E )تــم تصفــح املوقــع يف 10 أكتوبــر 2022(، الفقــرة. 72.

48 »القانــون االتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 بشــأن املحكمــة االتحاديــة العليــا«، مرجــع ســابق. ذكــر، واملــواد 44 ، 48 ، 49؛ »القانــون االتحــادي رقــم 
43 لســنة 1992 بشــأن تنظيــم املنشــآت العقابيــة«، مرجــع ســابق. ذكــر، واملادتــن 10، 13.

https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/UAE_ الجزائيــة،  اإلجــراءات  قانــون  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات   49
.109 املــادة   ،)2022 فرايــر   28 يف  املوقــع  تصفــح  )تــم   CriminalProcedureCode_AR.pdf

50 »القانون االتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم املنشآت العقابية«، مرجع سابق. ذكر، املادة 18.

51 »تقرير املقررة الخاصة املعنية باستقال القضاة واملحامن لعام 2014«، مرجع سابق. ذكر، الفقرة. 74.

52 »القانون االتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم اإلرهابية«، مرجع سابق. ذكر، املادة 49.

https:// ،53 املرجــع نفســه، املــادة 40 )2(؛ اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مرســوم اتحــادي رقــم 28 لســنة 2019 بشــأن إنشــاء املركــز الوطنــي للمناصحــة
menarights.org/sites/default/files/2020-06/UAE_TheMunasahaCentreLaw_AR.pdf )تــم تصفــح املوقــع يف 14 أكتوبــر 2022(. ملزيــد مــن 
املعلومــات حــول نظــام املناصحــة، لإلطــاع: مّنــا لحقــوق اإلنســان، اســتخدام مراكــز املناصحــة »اإلصالحيــة« يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 16 يونيــو 
https://menarights.org/en/documents/use-munasaha-rehabilitation-centres-united-arab-emirates ، 2020 )تــم تصفــح املوقــع يف 23 

مايــو 2022(.

54 »القانون االتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم اإلرهابية«، مرجع سابق. ذكر، املادة 1.

https://menarights.org/ar/case/bd-alhfyz-mhmd-rmdan
https://www.hrw.org/ar/news/2021/06/22/378993
https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/UAE_FederalSupremeCourtLaw_AR.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/UAE_FederalSupremeCourtLaw_AR.pdf
https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-3-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1983-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-3-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1983-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-3-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1983-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-3-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1983-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-3-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1983-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
https://menarights.org/sites/default/files/2022-06/UAE_PenalCode_2021_AR.pdf 
https://menarights.org/sites/default/files/2022-06/UAE_PenalCode_2021_AR.pdf 
https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-43-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1992-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-43-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1992-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-43-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1992-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-43-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1992-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/29/26/Add.2&Lang=E
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/29/26/Add.2&Lang=E
https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/UAE_CriminalProcedureCode_AR.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/UAE_CriminalProcedureCode_AR.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2020-06/UAE_TheMunasahaCentreLaw_AR.pdf 
https://menarights.org/sites/default/files/2020-06/UAE_TheMunasahaCentreLaw_AR.pdf 
https://menarights.org/en/documents/use-munasaha-rehabilitation-centres-united-arab-emirates 
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55 »القانــون االتحــادي رقــم 7 لســنة 2014 بشــأن مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة« ، مرجــع ســابق. ذكــر؛ »مرســوم اتحــادي رقــم 28 لســنة 2019 بشــأن 
إنشــاء املركــز الوطنــي للمناصحــة«، مرجــع ســابق. ذكــر.

56 »القانون االتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم اإلرهابية«، مرجع سابق. ذكر ، املادة 40.

57  مرجع سابق.

58 »القانون االتحادي رقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية االتحادية«، مرجع سابق. ذكر، املادة 12 )مكرر(.

59  املرجع نفسه، املادة 21.

60 املرجع نفسه، املادة 12 )مكرر(.

61 »القانــون االتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 بشــأن املحكمــة االتحاديــة العليــا«، مرجــع ســابق. ذكــر، املــادة 7 ؛ »الدســتور اإلمــارايت«، مرجــع ســابق، 
ذكــر، املــادة 96. 

62  فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي، رأي رقــم 53/2021 بشــأن أحمــد ماجــد أحمــد العتــوم )اإلمــارات العربيــة املتحــدة(، 16 
UN Doc. A / HRC / WGAD / 2021/53 ، https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/A_HRC_WGAD_2021_53_ ،2021 نوفمر

UAE_AEV.pdf )تــم تصفــح املوقــع يف 19 مايــو 2022(، الفقــرة. 99.

63  “تقرير املقررة الخاصة املعنية باستقال القضاة واملحامن لعام 2014”، مرجع سابق. ذكر، الفقرة. 33.

64 املرجع نفسه، الفقرة. 57.

65 املرجع نفسه، الفقرة. 33.

66 للمزيــد عــن قضيتــه، اإلطــاع: مّنــا لحقــوق اإلنســان، املدافــع عــن حقــوق اإلنســان، أحمــد منصــور ، محتجــز يف الحبــس اإلنفــرادي وظــروف ســيئة، 
 https://menarights.org/ar/caseprofile/almdaf-n-hqwq-alansan-ahmd-mnswr-mhtjz-fy-alhbs-alanfrady-wzrwf-syyt ،2020 ــو 20 ماي

)تــم تصفــح املوقــع يف 29 يونيــو 2022(.   

67 هيومــن رايتــس ووتــش، التنكيــل بأحمــد منصــور، 27 ينايــر https://www.hrw.org/ar/report/2021/01/27/377645 ، 2021 )تــم تصفــح املوقــع 
يف 3 أكتوبــر 2022(.

https://www.hrw.org/ar/ ، 2022 ــر ــور، 7 يناي ــد منص ــن أحم ــم م ــة” ينتق ــن الدول ــدة: “أم ــة املتح ــارات العربي ــش، اإلم ــس ووت ــن رايت 68 هيوم
news/2022/01/07/380909 )تــم تصفــح املوقــع 12 مايــو 2022(.

69 املرجع نفسه. 

70 »تقرير املقررة الخاصة املعنية باستقال القضاة واملحامن لعام 2014«، مرجع سابق. ذكر، الفقرة. 51.

71 »رأي رقــم 60/2013 بشــأن 61 فــرداً )اإلمــارات العربيــة املتحــدة(« ، مرجــع ســابق. ذكــر؛ »رأي رقــم 53/2021 بشــأن أحمــد ماجــد أحمــد العتــوم 
)اإلمــارات العربيــة املتحــدة(« ، مرجــع ســابق. ذكــر؛ فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي باالحتجــاز التعســفي، رأي رقــم 61/2020 بشــأن أمينــة محمــد 
UN Doc. A / HRC / WGAD / 2020/61 ، https://www. ، 2020 ــة املتحــدة(، 23 نوفمــر ــويش )اإلمــارات العربي ــم ســليامن البل ــدويل ومري العب
ــع  ــح املوق ــم تصف ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_61.pdf )ت

يف 7 يونيــو 2022(.

https:// ، 2021 72 وزارة الخارجيــة األمريكيــة، التقاريــر القطريــة حــول مارســات حقــوق اإلنســان لعــام 2020: اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 31 مــارس
تصفــح  )تــم   www.state.gov/wp-content/uploads/2021/10/UNITED-ARAB-EMIRATES-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
املوقــع يف 6 مايــو 2022(، ص. 8؛ مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بوضــع املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان، اإلمــارات العربيــة املتحــدة: مدافع ســوري 
https://srdefenders.org/ ، 2021 عــن حقــوق اإلنســان معــرض لخطــر االحتجــاز طويــل األمــد، تقاريــر عــن التعذيــب )رســالة مشــركة(، 25 أغســطس

uae-syrian-human-rights-defender-at-risk-of-long-term-detention-reports-of-torture-joint-communication/ )تــم تصفــح املوقــع يف 
23 فرايــر 2022(؛ الفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، اإلمــارات العربيــة املتحــدة: اعتقــال واحتجــاز يف مــكان رسي للســيد أحمــد منصــور، 20 مــارس 
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/united-arab-emirates-arrest-and-detention-in-a-secret-location-  ،  2017
of-mr )تــم تصفــح املوقــع يف 23 فرايــر 2022(؛ منظمــة العفــو الدوليــة، نــداء عاجــل: رجــال يواجهــون محاكمــة جاعيــة بعــد اعتقالهــم اعتقــاالً رسيــاً، 
5 أكتوبــر https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/MDE2525942015ARABIC.pdf ، 2015 )تــم تصفــح املوقــع 
 OpenDemocracy ، 2،»يف 23 فرايــر 2022(؛ ميشــيل وزان، »اإلمــارات العربيــة املتحــدة: عندمــا تصبــح التغريــدات مســألة تتعلــق باألمــن القومــي
 /https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/uae-when-tweets-become-matter-of-national-security ، 2016 ديســمر

)تــم تصفــح املوقــع يف 23 فرايــر 2022(.

73  مّنــا لحقــوق اإلنســان، تقريــر مشــرتك مــن مّنــا لحقــوق اإلنســان و مركــز منــارصة معتقــي اإلمــارات حــول تنفيــذ اإلمــارات العربيــة املتحــدة التفاقيــة 
https://menarights. ، 2022 األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، 26 يونيــو

)تــم   org/ar/documents/tqryr-mshtrk-mn-mnzmt-mnwa-lhqwq-alansan-wmrkz-mnasrt-mtqly-alamarat-hwl-tnfydh-alamarat
تصفــح املوقــع يف 30 أغســطس 2022(.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/A_HRC_WGAD_2021_53_UAE_AEV.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/A_HRC_WGAD_2021_53_UAE_AEV.pdf
https://menarights.org/ar/caseprofile/almdaf-n-hqwq-alansan-ahmd-mnswr-mhtjz-fy-alhbs-alanfrady-wzrwf-syyt
https://www.hrw.org/ar/report/2021/01/27/377645
https://www.hrw.org/ar/news/2022/01/07/380909
https://www.hrw.org/ar/news/2022/01/07/380909
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_61.pdf 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_61.pdf 
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
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://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/sites/9/2021/05/MDE2525942015ARABIC.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://menarights.org/ar/documents/tqryr-mshtrk-mn-mnzmt-mnwa-lhqwq-alansan-wmrkz-mnasrt-mtqly-alamarat-hwl-tnfydh-alamarat
https://menarights.org/ar/documents/tqryr-mshtrk-mn-mnzmt-mnwa-lhqwq-alansan-wmrkz-mnasrt-mtqly-alamarat-hwl-tnfydh-alamarat
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74 »املاحظات الختامية عى التقرير األويل لإلمارات العربية املتحدة«، مرجع سابق. ذكر، الفقرة. 17.

75  ملزيــد مــن املعلومــات حــول قضيتــه، لإلطــاع: مّنــا لحقــوق اإلنســان، اإلمــارات العربيــة املتحــدة: الحكــم عــى ناشــط أردين بالســجن 10 ســنوات 
https://menarights.org/ar/caseprofile/alamarat-alrbyt-almthdt-alhkm-ly-nasht-ardny- ، الفســاد يف وطنــه، 9 فرايــر 2021  النتقــاده 

ــو 2022(. ــع يف 30 يوني ــح املوق ــم تصف balsjn-10-snwat-lantqadh-alfsad-fy-wtnh )ت

76 »املاحظات الختامية عى التقرير األويل لإلمارات العربية املتحدة«، مرجع سابق. ذكر، الفقرة. 13.

77 املرجع نفسه، الفقرة. 33.

78 “تقرير املقررة الخاصة املعنية باستقال القضاة واملحامن لعام 2014”، مرجع سابق، ذكر، الفقرة. 52.

79 مرجع سابق.

 https://en.edacrights.com/Report/SDetails/111    ، 2021 80 مركــز منــارصة معتقــيل اإلمــارات، أســاليب التعذيــب يف ســجون اإلمــارات، 6 يوليــو
)تــم تصفــح املوقــع يف 6 مايــو 2022(.

81  ملزيــد مــن املعلومــات حــول قضيتهــا، يرجــى اإلطــاع: مّنــا لحقــوق اإلنســان، أمينــة العبــدويل، معتقلــة لــدى الســلطات اإلماراتيــة منــذ 2015 ، 14 
مايــو https://menarights.org/ar/caseprofile/amynt-albdwly-mtqlt-ldy-alsltat-alamaratyt-mndh-2015 ، 2020 )تــم تصفــح املوقــع يف 30 

يونيــو 2022(.

82  ملزيــد مــن املعلومــات حــول قضيتهــا، يرجــى اإلطــاع: مّنــا لحقــوق اإلنســان، مريــم البلــويش، معتقلــة لــدى الســلطات اإلماراتيــة منــذ عــام 2015 
، 14 مايــو https://menarights.org/ar/caseprofile/mrym-alblwshy-mtqlt-ldy-alsltat-alamaratyt-mndh-2015 ، 2020 )تــم تصفــح املوقــع 

يف 30 يونيــو 2022(.

83 »املاحظات الختامية عى التقرير األويل لإلمارات العربية املتحدة«، مرجع سابق. ذكر، الفقرة. 13.

84 يف هــذا الصــدد، أشــار تقريــر صــادر عــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة إىل أنــه »أثنــاء انتظــار قــرار بشــأن االتهامــات الرســمية يف مركــز الرشطــة أو 
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ــرر الخــاص  ــات؛ املق ــن الجمعي ــع الســلمي وتكوي ــة التجم ــي بالحــق يف حري ــرر الخــاص املعن ــر؛ املق ــرأي والتعب ــة ال ــة الحــق يف حري ــز وحامي بتعزي
ــياق مكافحــة  ــية يف س ــات األساس ــوق اإلنســان والحري ــة حق ــز وحامي ــي بتعزي ــرر الخــاص املعن ــوق اإلنســان؛ املق ــن حق ــن ع ــة املدافع ــي بحال املعن
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ا لحقوق اإلنسان هي منظمة غر حكومية للمنارصة القانونية ومقرها جنيف،  مّن

تدافع عن الحقوق األساسية والحريات وتعززها يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا. باعتامد نهج شامل نعمل عى املستوين الفردي والهيكيل. نحن منثل ضحايا 

انتهاكات حقوق اإلنسان أمام آليات القانون الدويل. من أجل ضامن عدم تكرار هذه 

االنتهاكات ، فإننا نحدد األمناط واألسباب الجذرية لانتهاكات عى أرض الواقع، 

ونلفت انتباه املعنين إىل القضايا الرئيسية للمطالبة بإصاح القوانن والسياسات.

https://twitter.com/MENA_Rights :التوير

https://www.facebook.com/MENARightsGrp :الفايسبوك

https://www.linkedin.com/company/mena-rights-group :لينكد إن

ملزيد من املعلومات حول عملنا ، أو أي قضايا تم تناولها يف هذا التقرير ، 

https://www.menarights.org/ar :يرجى زيارة موقعنا عى اإلنرنت

ترع اآلن لدعم عملنا يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط 

https://menarights.org/ar/support-us :وشامل إفريقيا


