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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٦-١٥كانون الثاين/يناير ٢٠١٨

موجز املعلوماا املقدماة ماص اباااص امل الاة اشاان اإلماارا العرا اة
املتادة*
تقرير مفوض ة األمم املتادة السام ة حلقوق اإلنسان

اوالا -معلوما اساس ة
 -١أعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري ال.ااام م وهااو مااو قااارير  ١٩ها مااه ا هاااة ااااح امصاال ( )١إىل
االستاراا الدوري ال.ام  ،وهو مقدم يف شك مو قيدا ابحلد األقصى لادو الكلماةم

اثن ا -املعلوما املقدمة مص اجلها باحبة امل لاة
الف -نطا اااق االلتزاما ااا الدول ا ااة( )٢والتعا اااون م ا ا اهلل ا ااا واة حلا ااا الدول ا ااة حلقا ااوق
()3
اإلنسان
 -٢أشااار قرياال الام ا امااان ابلااال إىل أن اإلماااراة الاربي ا امت ااد ن ا إىل الاهااد
ال اادوخل ا اااق ابحلق ااوق االقتص اااوي واال تماعيا ا والثقاقي ا وال الاه ااد ال اادوخل ا اااق ابحلق ااوق
امدني والسياسي ( ،)4علاى الارم ماه الادياد ماه التوااياة امقدما يف إ اار االساتاراا الادوري
ال.ام لاامي  ٢٠٠٨و ،)٥(٧-١٢٨( ٢٠١3و ،)٦(١٠-١٢٨و))٧(١١-١٢٨م
 -3وأاا ااى ع ا اادو م ا ااه التقا ااارير ابلتص ا ااديل عل ا ااى الاه ا ااد الا اادوخل ا ا اااق ابحلق ا ااوق امدني ا ا
والسياس ا ااي  ،واللو وك ا ااوأل االاتي ا اااري األوأل امل ا اال ابلاه ا ااد ال ا اادوخل ا ا ا ااق ابحلق ا ااوق امدنيا ا ا
__________

*

حترر هذه الوثيق ق إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري ابألم امت د م
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والسياس ا ااي  ،واللو وك ا ااوأل االاتي ا اااري الث ا اااين امل ا اال ابلاه ا ااد ال ا اادوخل ا ا اااق ابحلق ا ااوق امدنيا ا ا
والسياسا ااي  ،والاها ااد الا اادوخل ا ا اااق ابحلقا ااوق االقتصا اااوي واال تماعي ا ا والثقاقي ا ا  ،واللو وكا ااوأل
االاتياري ال فاقي مناه التاذيب ومريه مه ضروب اماامل أو الاقوب القاسي أو اللإنسااني
أو امهين ا  ،واللو وكااوأل االاتياااري ال فاقي ا حقااوق الشف ا ب.االن اش ارتاع األ فاااأل يف امنا عاااة
امساال  ،واال فاقي ا الدولي ا حلماي ا مجيااع األشااااق مااه االاتفاااق القسااري ،واال فاقي ا الدولي ا
حلماي ا حقااوق مجيااع الاماااأل امهااا ريه وأق اراو أسااره ()٨م وأواااا الورق ا ام.اارتك  ٢ابلتصااديل
الفوري على الاهد الدوخل ا اق ابحلقوق امدني والسياسي مع احلد األوىن مه الت فظاة()٩م
 -4وأواااا منظم ا الاادقا عااه ض ا ا الانااا ابلتصااديل علااى اال فاقي ا ا اا ا بوضااع
الل ئ ااا لاا ااام  ١٩٥١وبرو وكوهل ااا لاا ااام )١٠(١٩٦٧م وأوا ااى اماها ااد اما اان ابناا اادام ا نسا ااي
واإلوما ابالن امام إىل ا فااقييت عاام  ١٩٥4و ١٩٦١امتالقتاا ابناادام ا نساي ()١١م وأوااا
منظم هيومه رايتس وو ش ابلتصاديل علاى ا فاقيا منظما الاما الدوليا ب.الن الامااأل امنا ليا
ومواقم القوانا الو ني مع امااهد ()١٢م
 -٥وأواااا منظم ا الواااوأل ا ن ( )AccessNowوالورق ا ام.اارتك  ٢بتو يااع وعااو وائم ا
إىل اإل راقاة ا اا ()١3م
 -٦وأواااا منظما الواااوأل ا ن بت سااا التااااون مااع هيئاااة مااهااداة حقااوق اإلنسااان
يف األم ا ا امت ا ااد ( )١4م وأواا ااا ماسس ا ا الكرام ا ا بتقا اادإ التقا ااارير امتا االار إىل ن ا ا مناه ا ا
التاذيب()١٥م
 -٧وأواااى امرك ا الاادوخل للادال ا وحقااوق اإلنسااان بس ا ب الت فظاااة علااى اماااو ا ٢٠
و 3٠مه ا فاقي مناه ا التااذيب()١٦م وأوااى اماهاد اماان ابناادام ا نساي واإلوماا واحلملا
الاامي مه أ امساوا يف حقوق ا نسي بسا ب الت فظااة علاى ا فاقيا الق ااق علاى مجياع
أشكاأل التميي ضد امرأ  ،وخباا اماو )١٧(٩م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١٨

 -٨ذك اارة ماسس ا الكرام ا أن ااع ن .اال ح ااحل ا ن ماسس ا و ني ا حلق ااوق اإلنس ااان وقق ا ا
م اوئ ابريس ،على الرم مه االلتا ام باذل ()١٩م وأوااى امركا الادوخل للادالا وحقاوق اإلنساان
إبن.اااق ماسس ا و ني ا حلقااوق اإلنسااان وقق اا م اااوئ ابريااس مااع إسااناو والي ا راااد انتهاكاااة
حقااوق اإلنسااان والنظاار يف االوعاااقاة امتالق ا ااا إليهااا()٢٠م وأواااا الفيدرالي ا الاربي ا حلقااوق
اإلنسااان والورق ا ام.اارتك  ١إبن .اااق ماسس ا و ني ا مسااتقل حلق ااوق اإلنسااان م ااع الرتكي ا عل ااى
حقوق امرأ وامساوا با ا نسا()٢١م
 -٩وأشارة ماسس الكرام إىل إن.اق ن است.اري حلقوق اإلنسان واا اجمللس الو ن
االحتاااويم وقااد كلفااا هااذه اللان ا اللماني ا الدائم ا قيمااا كلفااا بااع إبعشاااق رأيهااا ب.االن واقاال
م.اريع القوانا ماع الدساتور والت.اريااة الو نيا وااللت امااة الدوليا ل مااراة الاربيا امت اد م
ومع ذل  ،أشارة ماسس الكرام إىل أهنا إما فتقر إىل االستقللي أو يساه ااهلهاا ،ابلنظار
إىل اباها االست.اري ققط()٢٢م
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 -١٠وذكارة ماسسا الكراما أن إوار حقااوق اإلنسااان يف و ار الدااليا اا إبورا بارام
حق ااوق اإلنس ااان يف امن اااه الدراس ااي مااه ااد ال .اار ورا ااد امتثاهل ااا للا اوائ حق ااوق اإلنس ااان،
وكذل لقي ال.كاوى امتالق ابنتهاكاة حقوق اإلنسانم بيد أنع ال يو د إال القلي دا مه
امالوماة عه ن.اط اإلوار وقدرهتا على الت قيل على حنو مستق وقااأل يف ال.اكاوى امتالقا
حبقوق اإلنسان()٢3م

ج م -تنف ااال االلتزامااا الدول ااة املتعلقااة ققااوق اإلنسااانا م ا مراااااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة اني القطااا

امساوا وعدم التميي

()٢4

 -١١ذكاارة منظم ا أمريكيااون مااه أ ا الدققرا ي ا وحقااوق اإلنسااان يف ال اريه أن الكثااري مااه
األحك ااام ال ا اوارو يف الق ااانون االحت اااوي رق ا ا  ٢لس اان  ،٢٠١٥اما ااروو بص ااور م ااري ر ي ا ا بق ااانون
مكاق التميي  ،مصوم ايام مام ا وقكاه اساتادامها الساتهداو حريا التا اريم و سام امااو
 ،٦علااى س ا ي امثاااأل ،ابحلك ا باقوب ا احل ا س مااد ص ا إىل ااس ساانواة علااى ك ا مااه ار كااب
قا الا مااه شاالنع إخر اشاااب الكراهي ا إبحاادى اارق التا ااري أو ابسااتادام أي ا وساايل مااه الوسااائ م
وعلو على ذل  ،ال حيمي القانون األقراو مه التميي على أساس نو ا نس أو امي ا نسي()٢٥م
 -١٢وذكرة منظم هيومان رايتس وو ش أن ستادم اماو  3٥٦مه قانون الاقوابة الايت
ا اارم هتا ا الا اارا إلوانا ا ا ارائ األالقيا ا واحلكا ا عل ااى الن اااس ،مب ااا يف ذلا ا الالق اااة
ا نس ااي امثليا ا م وع االو عل ااى ذلا ا  ،ماتل ااا إم اااراة اإلم اااراة الاربيا ا امت ااد قا اوانا ا اارم
الالقاة ا نسي امثلي  ،مبا يف ذل أبو ظيب حيث قكه أن يااقاب ماه يتصا ب.ااخ اار
ا صاالا نسي ا مناقي ا للش يا باقوب ص إىل  ١4سن ساان ا ،وويب الايت ااقاب ابلسااه ١٠
ساانواة علااى الل اواطم ورق ااا اإلماااراة الاربي ا امت ااد التواااياة امقدم ا إليهااا عااام ٢٠١٢
إبسقاط الصف ا رمي عه ال وا ابلرتاضي با شاصا مه نفس ا نس()٢٦م

التنمي وال يئ واألعماأل التااري وحقوق اإلنسان

()٢٧

 -١3أعربا منظم الدقا عه ض ا الاناا عاه القلال إ اق أعمااأل الت.اييد ا اريا يف اإلمااراة
الاربي ا امت ااد مااه أ ا هتيئ ا ا ر مااه ااانع اإلنسااانم ووقق اا مااا أقاااوة بااع امنظم ا  ،قيلهنااا ال ااوخل
اهتماما اكاقيا ا حلمايا التنااو ال يولااو يم وذكاارة مااه بااا أكثاار ا خر ال يئيا اادمريا هتديااد أمااه الشيااور
امها ر  ،و دمري الغشاق امر اين احلي ،و غيري التدقل الش ياي للمياه ،و دمري يا قا ال ر()٢٨م

حقوق اإلنسان ومكاق

اإلرهاب

()٢٩

 -١4أش ااارة منظما ا أمريكي ااون م ااه أ ا ا الدققرا يا ا وحق ااوق اإلنس ااان يف ال ا اريه إىل أن
اإلماااراة الاربي ا امت ااد لقااا التوااايتا  )3٠(١٢٨-١٥٠و )3١(١٢٨-١٥٧أبن تااااون مااع
األما ا امت ااد م ااه أ ا ا ض اامان احا ارتام ه ااوو مكاق ا ا اإلره اااب حلق ااوق اإلنس ااان واحل اار ة
األساسي  ،مبا يف ذل عه ريل السماح ب ر امقرر ا اق امان بتا ي ومحاي حقوق اإلنسان
يف سياق مكاق اإلرهابم مري أن اإلماراة الاربي امت اد و اع الادعو إىل امقارر ا ااق،
على الرم مه هذه الشل اة اليت نتظر الرو()3٢م
GE.17-19423
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 -١٥وأعرب ا ا ا ا ااا منظما ا ا ا ا ا هي ا ا ا ا ااومه راي ا ا ا ا ااتس وو ا ا ا ا ااش ومنظما ا ا ا ا ا قرون ا ا ا ا ااا الي ا ا ا ا ااه ويفن ا ا ا ا اادر
( )Front Line Defendersوامرك الدوخل للادال وحقوق اإلنسان والورق ام.ارتك  ٢عاه ابلاا القلال
إ اق القااانون االحتاااوي رق ا  ٧لساان  ٢٠١4ب.االن مكاق ا ارائ اإلرهاااب()33م وذكاارة منظم ا
هيااومه رايااتس وو ااش أن القااانون ياانخ علااى عقوب ا اإلعاادام ابلنس ا ل شااااق الااذيه ث ااا أن
أن .ااشته ق ااوا الوح ااد الو ني ا أو الس اال اال تم اااعي  ،و يا اارو أي منهم ااا يف الق ااانون()34م
وأباادة الورق ا ام.اارتك  ٢ملحظاااة لاثل ا ()3٥م وذكاارة قرونااا اليااه ويفناادر أن القااانون قاان
الس االشاة ا االحياة واس ااا مقاض ااا امنتق ااديه الس االميا واماارض ااا السياس اايا وام ااداقاا ع ااه
حقوق اإلنسان و صنيفه إرهابيا()3٦م والحظا ماسس الكرام أن القانون يقدم اريفا ق فاضا
وم هما دا ل رهاب( ،)3٧ومبو ب هذا القانون ،قكه متديد قارت االحتااا لادى ال.ار لفارتاة
ثلث أشهر قابل للتاديد مه وون أن يكون هناع إل ام مبثوأل احملتا أمام قاا()3٨م
 -١٦وذك اارة ماسس ا ا الكرام ا ا ك ااذل أن الق ااانون ي اانخ عل ااى احتا ااا األق ا اراو يف مراك ا ا
امناا م وي.ر يف حتوي األقراو حبك ااور عه احملكم بناق على لاب النيابا الااما  ،لكناع
مااع ذل ا حا ا االحتاااا يسااتند إىل ق ارار إواري للساالشاة ولاايس إىل ق ارار ق ااائي ،لااا حياارم
األقراو مه احلل يف الشاه يف شرعي االحتاا ()3٩م
 -٢احلقوق املدن ة والس اس ة

حل الفرو يف احليا واحلري واألمان على شاصع

()4٠

 -١٧ذكرة منظم أمريكيون مه أ الدققرا ي وحقوق اإلنساان يف ال اريه أن اإلمااراة
الاربي امت د قد رق ا مثاين واياة إبلغاق عقوب اإلعدام أو قرا وقا ااتياري لتنفيذهام
وقد نفاذة اإلعادام يف سااا واحاد عاام  ٢٠١4و اار عاام  ،٢٠١٥ووااالا احملااك إاادار
أحكام اإلعدام()4١م
 -١٨وأشااارة منظم ا ربريااا ( )Reprieveإىل أن اإلماااراة الاربي ا امت ااد متتث ا للتواااي
الداعيا إىل احلااد مااه عاادو ا ارائ الاايت قكااه احلكا قيهااا باقوبا اإلعاادام()4٢م وال ا األ اإلماااراة
الاربي امت د حتتفظ باقوب اإلعدام على رائ امادراة مري الانيف مبو ب القانون االحتاوي
رق ا لساان  ١٩٩٥يف شاالن مكاق ا ام اواو امااادر واماااثراة الاقلي ا م ويف عااام  ،٢٠١٦أن.اال
ادي أوا على القانون رق ديد حيك قيها باقوب اإلعدام()43م
 -١٩وأشااارة منظم ا أمريكيااون مااه أ ا الدققرا ي ا وحقااوق اإلنسااان يف ال اريه إىل أن
اإلماااراة الاربي ا امت ااد  ،وإن كانااا ق ا الاديااد مااه واااياة ا ول ا الثاني ا إبلغاااق عقوب ا
اإلعدام ،قيلن حكما يف قانون مكاق ا رائ اإلرهابي (القانون االحتاوي رق  ٧لسن )٢٠١4
قنع الدول مه التقدم يف اااه نفيذ التواي  )44(١٢٨-١3٠ب افا عادو ا ارائ الايت قكاه
()4٥
قاارا عقوبا اإلعاادام علااى مر ك يهااا  ،الايت أياادهتا احلكوما م وأشااارة ماسسا ريليااا أي ا ا
إىل أن قااانون مكاق ا ا ارائ اإلرهابيا أن.اال الاديااد مااه ا ارائ ا ديااد الاايت حيكا قيهااا باقوبا
اإلعدامم وحي القانون احلك باقوب اإلعدام أي ا يف ا رائ الايت حيظرهاا القاانون ا ناائي عنادما
ر كب بني إرهابي ()4٦م
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 -٢٠وأشارة ماسس الكرام إىل أنع رى يف كانون األوأل/ويسمل  ٢٠١٦اعتماو القاانون
رق  ٧لسن  ٢٠١٦امادأل لقانون الاقوابة ،إذ وسع نشاق ش يل عقوب اإلعدام لي.م أكثر
مااه  ١٦ماااو ()4٧م وذكاارة ماسسا الكراما أن القااانون ا ديااد ياانخ علااى عقوبا اإلعاادام علااى
ائفا واساا مااه ا ارائ  ،وال قتثا للقاعااد الدوليا القاضااي بااادم ش ياال عقوبا اإلعاادام إال يف
حال أشد ا رائ اشور ()4٨م وذكارة ماسسا الكراما كاذل أن القاانون ا دياد يادعو أي اا
إىل ش ياال عقوبا اإلعاادام أو الساااه امابااد قيمااا يتالاال إبن.اااق أو ام.ااارك يف باا امنظماااة،
وهو ما ينته احلل يف احلياا  ،ويف الوقاا نفساع يقياد احلال يف حريا التاماع و كاويه ا مايااة()4٩م
وأعربا الورق ام.رتك  ٢عه قلل لاث ()٥٠م
 -٢١ووقق اا منظم ا هي ااومه راي ااتس وو ااش ،قاايلن اإلم اااراة الاربي ا امت ااد احتا ا ة اس اافا
وأحيااا ا أافااا قس ارا أق اراوا انتقاادوا الساالشاة ،و وا ااع قواهتااا األمني ا اوعاااقاة ب.االن اااذيب
احملتا ا يه يف اإلماااراة الاربي ا امت ااد والاايمه علااى الس اواقم وال ق ا اإلماااراة الاربي ا امت ااد
إال بتوااايتا متصاالتا مبساالل التاااذيب أثناااق االسااتاراا الاادوري ال.ااام لاااام  ،٢٠١٢لكنهااا
أحا ا علما ابلتواياة اليت قرتح و يع وعو وائم إىل امقرر ا اق امان مبسلل التااذيب،
أو دعو إىل التصديل على اللو وكوأل االاتياري ال فاقي مناه التاذيب()٥١م
 -٢٢وواااالا منظم ا هيااومه رايااتس وو ااش أن اإلماااراة الاربي ا امت ااد ع ااو يف الت ااالا
الااذي ينفااذ عملياااة وي ا وبري ا يف الاايمه منااذ ذار/مااارس ٢٠١٥م كمااا اادير اإلماااراة الاربي ا
امت د مرققي احتاا مري ر يا على األق  ،وي دو أن مسااوليها أاادروا أوامار مبوااال احتااا
أشااق على الرم مه و وو أوامر إقرا عنه  ،وأافوا أشاااا ا قسارا ،مباا يف ذلا ماا ذكار عاه
نق حمتا يه ابر يه إىل اار اليمه()٥٢م وأشارة ماسس ريليا أي ا إىل اوعاقاة اشري ادا
ب.لن التاذيب وإساق مااملا األقاراو احملتاا يه اساف ا يف لا امراكا م وحساب ماسسا ريلياا،
قيلن اإلماراة الاربي امت د متور أي ا يف التسلي ام عوم ألقراو مه اليمه إىل بلد ار()٥3م
 -٢3وذك ا اارة منظم ا ا أمريكي ا ااون م ا ااه أ ا ا الدققرا ي ا ا وحق ا ااوق اإلنس ا ااان يف ال ا اريه أن
اإلماااراة الاربي ا امت ااد ق لااا التوااايتا  )٥4(١3١-١٢٨و )٥٥(١3٢-١٢٨إبهناااق التاااذيب
وحتسا امساقل  ،ولكنها نفذ أي منهما نفيذا كاملا()٥٦م
 -٢4وعلااى الاارم مااه ان اامام اإلماااراة الاربي ا امت ااد إىل ا فاقي ا مناه ا التاااذيب منااذ
االسااتاراا الاادوري ال.ااام األاااري ،ذكاارة ماسس ا الكرام ا أنااع حاار الق اااق علااى التاااذيب
بااادم وابلفا ا  ،يف ع ااام  ،٢٠١3يف أعقاااب حماكم ا اإلم اااراة الاربي ا امت ااد  ، ٩4ظه اارة
الادي ااد م ااه االوع اااقاة امش اارو حب اادو التا ااذيب أثن اااق االحتا ااا ()٥٧م وأعرب ااا منظم ا الاف ااو
الدوليا عااه قلاال لاثا ()٥٨م وأعربااا ماسسا ريليااا عااه قلقهااا علااى حنااو ااااق مااه اسااتادام
ال.اار للتاااذيب لل صااوأل علااى اعرتاقاااة ياتمااد عليهااا الحق ا ا أثناااق احملاكم ا لكفال ا إااادار
أحكام ابإلعدام()٥٩م وأخرة ماسس الكرام وواعي قلل لاثل ()٦٠م

 -٢٥وأشارة ماسس ريليا إىل أناع ال يو اد قاانون منفصا يتنااوأل حصارا التااذيب وساوق
اماامل م و در اإلماراة الاربي امت د اريا التاذيب الوارو يف ا فاقي مناه التاذيب يف
.ريااهتا احمللي  ،وال هي عرقا أقااأل التاذيب ا سدي أو النفسيم وعلو على ذل  ،ليسا
هناع اقاة حمدو حتديدا واض ا ضد مر كيب التاذيب()٦١م وال و د إحصاقاة متاح علنا
ب .االن ع اادو ال .ااكاوى امقدما ا ض ااد م ااوظفي الدولا ا قيم ااا يتال اال أبقا اااأل التا ااذيب ،وال ع اادو
الت قيقاة اليت أ ريا ،وال عدو الدعاوى ا نائي امرقوع ضد ا نا ()٦٢م
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 -٢٦وأعربااا احلمل ا الدولي ا مااه أ ا احلري ا يف اإلماااراة الاربي ا امت ااد ( )ICFUAEعااه
قلقهااا إ اق ظااروو االحتاااا يف ساااه الاار يهم وأشااارة إىل ماااراة نفااذها ح اراس الساااه يف
ذار/مارس  ،٢٠١٧عندما اقت موا يه الساناق احملتا يه يف ا ناح رق  ،٧وه قس ي ا
ساناق ال مريم ووققا لل مل الدولي  ،ققد أوعا ة سالشاة السااه إىل احلاراس إب اراق فتايش
مفا ئ للساناق باد اريده مه املبس()٦3م
 -٢٧وذكاارة ماسس ا الكرام ا أن ق اواة األمااه التابا ا للدول ا  ،الاايت ااع للرقاب ا ام اش اار
لو ار الداالي و ام مه وون إشراو ق ائي ،واالا إلقاق الق علاى احملااما ،واألساا ذ ،
وامداقاا عه حقاوق اإلنساان ،وكا ماه ينتقاد احلكوما  ،ماه وون أمار ق اائي أو إعالم األقاراو
بسا ا ب اعتق اااهل ( )٦4م وأش ااارة ماسسا ا الكراما ا إىل أن ال ا ا ا ياا ااذون ،ق ااور اعتق اااهل  ،إىل
مكااان جمهااوأل وي قااون لفارتاة منيا مشولا رهااه االحتاااا السااريم وعاالو علااى ذلا  ،يتااارا
األقا اراو للتا ااذيب ال اادين والنفس ااي م ااه أ ا ا احلص ااوأل عل ااى إق اااواة ا ا تخارمه  ،س ااتادم الحقا اا
ابعت ارها أول أثناق اإل راقاة الق ائي ()٦٥م
 -٢٨وذكرة احلمل الدولي أن أقراوا مه أسر الساناق ارضوا للم ايقاة والتهديداة ،ب
وحااحل إلقاااق الق ا علاايه م وأبلاغااا أساار عااه حاااالة حلظاار الساافر ،واعتقاااالة اساافي  ،أو
حاالة احتاا ومقاضا  ،أو رق من صاري أمني ألمراا الاما  ،أو حرماان ماه الوااوأل
إىل التالي الااخلم كما وروة قارير عه اميد احلساابة امصرقي ل أسر الساناقم ويف باا
احلاااالة القليل ا  ،ح رحي ا أقااارب احملتا ا يه أو اارووا مااه نساايته ()٦٦م وأعاارب امرك ا الاادوخل
للادال وحقوق اإلنسان عه قلل لاث ()٦٧م

إقام الادأل ،مبا يف ذل مسلل اإلقلة مه الاقاب ،وسياو القانون

()٦٨

 -٢٩ذكاارة ماسس ا ريليااا أنااع اارى ،يف  .اريه األوأل/أكتااوبر  ،٢٠١٦ااادي القااانون
رقا  ١4لسان  ١٩٩٥ابلقااانون رقا  ٨لساان  ،٢٠١٦وأعشاا اماااو  )3(٦٥احملكما االحتاويا
يف أبو ظيب الواليا الق اائي احلصاري للنظار يف الق اا الايت يوا اع قيهاا اماته عقوبا اإلعادام يف
ارائ امااادراةم وبناااق علااى ذل ا  ،مااا قتئااا مصااان االوعاااق الاااام نق ا احملتا ا يه علااى ذم ا
احملاكما الااذيه يوا هااون عقوبا اإلعاادام يف ارائ امااادراة مااه إتلااا اإلماااراة إىل إمااار أبااو
ظ ا يب ،وه ااو م ااا أوى إىل ق اارط ااوأل االحتا ااا الس ااابل للم اكما ا م ااع انتظ ااار الس اااناق إحالا ا
ق يته ستنق إىل الوالي الق ائي االحتاوي ()٦٩م
 -3٠وذك اارة قرون ااا الي ااه ويفن اادر أن حق ااوق ام ااداقاا ع ااه حق ااوق اإلنس ااان يف حماكم ا
عاول ويف احملاكم وقل األاوأل القانوني الوا ماا قتئاا نتها علاى نشااق واساعم وماا قتئاا
الساالشاة حتتا ا ه بص ااور منتظم ا يف أم اااكه س اري  ،مبا ا أل ع ااه الا ااا ا ااار ي وره ااه احل ا س
االنف اراوي ،وو ااا إمكاني ا اال صاااأل مب اااميه أو أسااره م وعاالو علااى ذل ا  ،كث اريا مااا يتااارا
احملامون للرتهيب لصرقه عه متثي امداقاا عه حقوق اإلنسان()٧٠م
 -3١وأشارة ماسس ريليا إىل الاديد مه احملاكماة يف ق ا اإلعدام اليت يتقياد قيهاا
قيادا ااارم ا ابحلال يف احملاكما وقاال األااوأل القانونيا واحلال يف حماكما عاولا م وماه شالن عاادم
القيام بذل يف الق ا اليت حيك قيها باقوب اإلعدام أن ا أي حك ابإلعادام ماري قاانوين،
أي أي نفيذ ل عدام انتهاكا لل ل يف احليا ()٧١م
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 -3٢وأعربا ماسس ريليا عه قلقها بو ع ااق مه إمكاني الوااوأل إىل احملااما الاذيه
اياانه احملكما و قاادإ امساااعد القانونيا يف احملاكماااة الاايت قكااه احلكا قيهااا ابإلعاادامم ووققا ا
للدراس االستقصائي اليت أ رهتا ماسس ريليا ،ققاد أوضا السااناق أهنا حتمااوا قاط أبي
حمام على الرم مه أهن أبلغوا بتوكي حمام للدقا عنه م ويف حاالة أارى ،وقفا اإل اراقاة
أو أتارة مرارا بس ب عدم قدر احملاك على الاثور على حمامام ويف حاالة أارى ،انس ب
احملامون الذيه عينته احملكم ()٧٢م
 -33وأشا ااارة احلمل ا ا الدولي ا ا ما ااه أ ا ا احلري ا ا يف اإلما اااراة الاربي ا ا امت ا ااد إىل أن ق ا ااي
اإلم اااراة الاربيا ا امت ااد  ٩4ال اايت ظا ا أك اال حالا ا حملاكما ا مجاعيا ا للناش ااشا واألك اااوقيا
واحملاما وامن.قا السلميام وأويه يف احملاكم  ،اليت ااتتما يف متو /يولياع  ٦٩ ،٢٠١3متهماا،
حااوك مثاني ا ماانه ميابي اام وقااد حك ا علاايه ابلساااه مااه س ا ع ساانواة إىل  ١٥ساان يف حماكم ا
سااتوو اماااايري الدولي ا للم اكم ا الااول ا م وقااد ااا أن عااد انتهاكاااة حاادثا أثناااق اعتقاااأل
امتهما واستاوا واحتاا ه وحماكمته م ومش ذل إبقاقه إىل ما يص إىل سن واحاد رهاه
احل ا ا س مبا ا ا أل عا ااه الاا ااا ا ا ااار ي ،وعا اادم و ا ااوو متثي ا ا قا ااانوين ،واالسا ااتادام ام عا ااوم للتاا ااذيب
واالعرتاقاة القسري  ،واحلرمان مه س الشاه()٧3م وأعربا ماسس الكرام عه قلل لاث ()٧4م

احلر ة األساسي

()٧٥

 -34أشار الت الا الدوخل للدقا عه احلري إىل أن الدستور ينخ على ضمان حري الديه،
إال أناع ياانخ كاذل علااى أن اإلساالم هاو ويااه الدولا وأن مجيااع ماوا ن ال لاد مساالمون حكما ام
وحري الديه ولارس ال.اائر مقياد حيثماا كاناا لارساتها قاد ااثر سال ا علاى اإلسالمم وقكاه
لغااري امساالما لارس ا شاااائره حبري ا نس ا يا ،لكااه حتظاار م.ااا ر اماارق لدينااع ا اراح وعلن اا مااع
اموا نا امسلما()٧٦م
 -3٥وأشارة الورق ام.ارتك  ٢إىل أن اإلمااراة الاربيا امت اد تااذ ادابري قاالا لتنفياذ
التواياة امتالق حبري التا ري واحلصوأل على امالوماة()٧٧م وذكرة منظم أمريكيون ماه أ ا
الدققرا ي ا ا وحقا ااوق اإلنسا ااان يف ال ا ااريه أن التواا ااي  ١١١-١٢٨ب ا ي ا ا نفيا ااذ األحكا ااام
الدساتوري امتالختقا حبريا التا اري ( )٧٨نفاذ ،إذ قوضااا .اريااة أاارى بصااور م اشار أشااكاأل
احلماي الدستوري حلري التا ري ،امنصوق عليها يف اماو )٧٩(3٠م
 -3٦والحظااا قرونااا اليااه ويفناادر أن اإلماااراة الاربي ا امت ااد ق لااا واااي قاادمتها النمسااا
ب.ا االن محاي ا ا اما ااداقاا عا ااه حقا ااوق اإلنسا ااان والص ا ا اقيا( ،)٨٠و واا ااي أاا اارى قا اادمتها بلايك ا ااا
ب.لن احرتام حري التا ري و كويه ا ماياة( ،)٨١بياد أن امنظما أعرباا عاه أسافها الاميال الساتمرار
اضشهاو امداقاا عه حقوق اإلنسان ب.ك منهاي يف السنواة اليت لا ذل ()٨٢م
 -3٧وذكاارة ماسسا الكراما أن الاديااد مااه الناشااشا الساالميا قااد حوكماوا علااى انتقاااو
احلكوم ا يف وسااائط التواا ا اال تماااعي وأن الساالشاة ال ا األ حتتا ا ساااناق ال اامري الااذيه
أوين اوا باااد حماكماااة مااري عاول ا ()٨3م وذكاار امرك ا الاادوخل للادال ا وحقااوق اإلنسااان أن القااانون
رق ا  ٧لساان  ٢٠١٦اما ا تخدأل للقااانون ا نااائي يااارا للاشاار احلاال يف حري ا التا ااريم وقكااه أن
ستادم با امواو ذريا الحتاا امداقاا عه حقاوق اإلنساان و قيياد حاريته ()٨4م وأعرباا
ماسس ا الكرام ا عااه قلاال لاثا ()٨٥م ووقق ا ا للمرك ا الاادوخل للادال ا وحقااوق اإلنسااان ،قاايلن هناااع
حواخل  ٢٠٠ساا ضمري يف اإلماراة الاربي امت د ()٨٦م
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 -3٨وذكا ا اارة منظم ا ا ا أمريكيا ا ااون ما ا ااه أ ا ا ا الدققرا ي ا ا ا وحقا ا ااوق اإلنسا ا ااان يف ال ا ا اريه
أن اإلم اااراة الاربيا ا امت ااد نف ااذ وا ااياة ا ولا ا الثانيا ا للس ااتاراا ال اادوري ال .ااام إم ااا
إبلغ ا اااق ق ا ااانون الصا ا ا اق وامن .ا ااوراة لا ا ااام  ١٩٨٠أو اديل ا ااع حلمايا ا ا حريا ا ا التا ا ااري ،ومنه ا ااا
التوا ااي )٨٨()٨٧(١٠٦-١٢٨م وأعرب ااا ماسسا ا الكراما ا ع ااه قل اال لاثا ا ()٨٩م وأش ااارة الورقا ا
ام.اارتك  ٢إىل أن القيااوو الاايت يفرضااها قااانون الص ا اق وامن.ااوراة علااى حري ا التا ااري اوة يف
ظ القانون االحتاوي رق  ٥لسن  ٢٠١٢ب.لن مكاق ا رائ اإللكرتوني ()٩٠م
 -3٩وذكرة ماسس الكرام وقرونا اليه ويفنادر أن امتهماا يف ق اي اإلمااراة الاربيا
امت ااد  ٩4يسااانوا إال ممارسااته الساالمي حلقه ا األساسااي يف حري ا التا ااري ،مبااا يف ذل ا
على اإلنرتنا()٩١م
 -4٠وأش ااارة منظما ا أمريكي ااون م ااه أ ا ا الدققرا يا ا وحق ااوق اإلنس ااان يف ال ا اريه إىل أن
اإلماراة الاربي امت د ق ا التوااياة الداعيا إىل إاالح قاانون مكاق ا ا ارائ اإللكرتونيا ،
مبااا يف ذلا التوااايتان  )٩٢(١١٢-١٢٨و )٩3(١٠٨-١٢٨و يتاااذ أي اشاواة مواقما القااانون
مااع اماااايري الدولي ا م وعلااى الاارم مااه أن قااانون مكاق ا ا ارائ اإللكرتوني ا يت اامه أحكام ا ا ذكاار
التقارير أهنا ساى إىل احلد ماه انت.اار احملتاوى امتشارو علاى اإلنرتناا ،قيلناع ياشاي احلكوما أي اا
س ا االش واس ا ااا لرا ا ااد اال ص ا اااالة اإللكرتوني ا ا وملحق ا ا امس ا ااتادما بس ا ا ب التا ا ااري ع ا ااه راق
ماارض ()٩4م وأشارة ماسس الكرام بدورها إىل أن قانون مكاق ا رائ اإللكرتوني  ،الذي حارم
الت.هري وينخ على عقاوابة سااني قاساي  ،يخساتادم بصاور مت اياد لقماع اماارضا السالمي ()٩٥م
وذكر امرك الدوخل للادال وحقوق اإلنسان أن أحكامع امصوم ايام مام وقر أساس ا قانونيا ا
مقاض ااا وس اااه األش ااااق ال ااذيه يس ااتادمون كنولو ي ااا امالوم اااة النتق اااو ك ااار امس اااولا،
أو للدقا عاه اإلاالح السياساي ،أو نظاي مظااهراة ماري ماراخ اا()٩٦م وأبادة قروناا الياه
ويفندر واحلمل الدولي مه أ احلري يف اإلماراة الاربي ملحظاة لاثل ()٩٧م
 -4١وأعرباا احلملا الدوليا ماه أ ا احلريا يف اإلمااراة الاربيا عاه قلقهاا إ اق االقتقااار إىل
إ ار قاانوين يانظ ويرااد اساتادام كنولو ياا امراق ا م ووققاا لل ملا الدوليا ماه أ ا احلريا يف
اإلماراة الاربي  ،قيلن قانون ا رائ اإللكرتوني يت امه أنظما للاهااة الفاعلا ماه ماري الادوأل،
لكه ال و وو ب سا للئ نظ اعرتاا احلكوم ل يا ة اموا نا ومجاها()٩٨م
 -4٢وذكاارة منظم ا أمريكيااون مااه أ ا الدققرا ي ا وحقااوق اإلنسااان يف ال اريه أي اا أن
()٩٩
ش ي اال ق ااانون مكاق ا ا ا ا ارائ اإللكرتونيا ا ااالا إالفا ا م اش اار التوا اايتا ١٠٥-١٢٨
و ،)١٠٠(١١٧-١٢٨اللتا ل تا إىل اإلماراة الاربيا امت اد يساري عما اماداقاا عاه حقاوق
اإلنسان ومنع م ايق الناششا والص اقيا()١٠١م
 -43وأشاار امركا الادوخل للادالا وحقاوق اإلنسااان إىل أناع أن.اائا ،يف ذار/مااارس ،٢٠١٧
النياب الاام االحتاوي امتاصص يف رائ قني امالوماة( )١٠٢مبو ب القرار الو اري رق ٢٢٠
لسان ٢٠١٧م وأشاارة الورقا ام.ارتك  ٢إىل أن هيئا نظاي اال صااالة أساند إليهاا ااتصااق
حاب امواقع ال .كي اليت رو ل رهاب وامن.اوراة اإلابحيا وا رقا م ماري أن اهليئا ساتادم
ناا رقا لكاي حتااب ب.اك ال مالر لاع امواقاع ال.ا كي الايت حتما حمتاو ة نتقاد الدولا
أو اادعو إىل اإلااالح السياسااي()١٠3م وذكاارة قرونااا اليااه ويفناادر أن الساالشاة سااتادم
با ارام اس ااس حاس ااويب وما ااداة مراق ا ا متش ااور لرا ااد ام ااداقاا ع ااه حق ااوق اإلنس ااان و يا ا
امالوماة مه حواسي ه ()١٠4م
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 -44وواالا قرونا اليه ويفنادر أن التاو ر السياساي والدبلوماساي امساتمر باا اإلمااراة
الاربي ا امت ااد وأحااد ال لاادان اجملاااور أوى إىل ا ي ا القيااوو امفروض ا علااى حري ا التا ااري والرقاب ا
الذا ي يف افوو امدونا والص اقيا يف اإلماراة الاربي امت د م و فيد قرونا اليه ويفندر
أن اإلم اااراة الاربيا ا امت ااد أعلن ااا ،يف ح يران/يوني ااع  ،٢٠١٧أن أي اش اااب ينتق ااد اادابري
احلكوم ا ضااد هااذا ال لااد اجملاااور سااوو حياااك ابعت اااره رق ا ()١٠٥م وأشااارة احلمل ا الدولي ا مااه
أ ا احلريا يف اإلماااراة الاربيا إىل أن القيااوو امفروضا علااى احلاال يف الاما  ،والتالااي  ،والساافر،
واحلل يف حري التا ري قد الا  ١3 3٠٠شاخ على األق م وقد .تا أسر بس ب احلصار
حا لب مه رعا هذا ال لد اجملاور مغاور اإلماراة الاربي امت د ()١٠٦م
 -4٥وذكاارة الورق ا ام.اارتك  ٢أن الدسااتور ي اامه احلاال يف حري ا التامااع ضاامه حاادوو
القانون م ولكه يف اممارس الاملي  ،حتظر مجيع االحتاا اة قري ا()١٠٧م

 -4٦وأقاوة الورق ام.رتك  ٢أن اإلماراة الاربي امت د نفذ أ ا مه التوااياة امتالقا
حبريا ا ك ااويه ا ماي اااة()١٠٨م ويات اال التنظ ااي النق ااايب للام اااأل م ااري ق ااانوين يف اإلم اااراة الاربيا ا
امت د ( ،)١٠٩و قتصر ام.ارك يف منظماة اجملتمع امدين على اماوا نا اإلماارا يا ،علاى الن او
امنصااوق عليااع يف القااانون االحتاااوي رقا  ٦لساان  ١٩٧4يف شاالن ا ماياااة ذاة النفااع الاااامم
وين غااي ميااع ماسسااي وأع اااق منظماااة اجملتمااع اماادين أن يكون اوا حاااملا نسااي اإلماااراة
الاربي امت د ()١١٠م
 -4٧وأش ااارة الورقا ا ام .اارتك  ٢إىل أن اإلض اراابة ق ااد رق ااى إىل س االوع إ رام ااي ،مبو ااب
قانون الام م ويوا ع ام.اركون يف اإلضراابة اإليقاو عه الام م ويف حال الامااأل األ اناب،
ينشوي اإلضراب على اشر الرتحي ()١١١م
 -4٨وذك اارة قرون ااا الي ااه ويفن اادر أن الق ااانون االحت اااوي رق ا ا  ٢لس اان  ٢٠٠٨يف ش االن
ا مايااة واماسسااة األهليا ذاة النفااع الااام مان احلكوما ااالحياة قديريا واساا لاارق
ساي امنظماة مري احلكومي ا ديد وح القائم منهاا أو جماالس إوارهتاا علاى أساس حمادو
حتديدا مام ا()١١٢م

حظر مجيع أشكاأل الرق

()١١3

 -4٩ذك اار ام .اارو الا ااامي اما اان ابالحتاا اا أن مجي ااع أش ااكاأل االا ااار ابل  .اار لنوعا ا مبو ااب
الق ااانون االحت اااوي رقا ا  ٥١لس اان  ،٢٠٠٦بي ااد أن الق ااانون ال يت اامه محايا ا ضا ا ا االا ااار م ااه
االحتاااا ()١١4م وأواااى ام.اارو الاااامي امااان ابالحتاااا اإلماااراة الاربيا امت ااد أبن كفا عاادم
ااارإ األشااااق امتااار ا وإيااداعه يف مراك ا احتاااا امهااا ريه()١١٥م وذكاارة منظم ا مناااارو
حقوق اإلنسان أن هناع حا إىل مواال إحاو وا ن باا الوقايا وامقاضاا واحلمايا واعت اار حقاوق
اإلنسان ل شااق امتار حمور أي دابري وسياساة خاتامد مكاق االاار()١١٦م

احلل يف ا صواي واحليا األسري

()١١٧

 -٥٠ذكا اارة منظم ا ا الواا ااوأل ا ن ( )AccessNowأن قا ااانون مكاق ا ا ا ا ارائ اإللكرتوني ا ا
لساان  ٢٠١٢يت اامه لغا ق فاضا اادا ااارم التا ااري ام.اارو م وابمثا  ،باادا أن التاااديلة الاايت
أوالااا علااى القااانون ساان  ٢٠١٦سااتهدو التكنولو ياااة ال ااروري ممارسا حقااوق اإلنسااان
على اإلنرتنا ،مبا يف ذل ال .كاة االقرتاضي ا اا ()١١٨م وأافال القاانون يف الوقااق ابمااايري
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الدولي حلماي احلل يف حري التا اري وقاد اساتادم لسااه مساتادمي اإلنرتناا بصاور قاساي يف
مسائ التا ري احملمي  ،مبا يف ذل احملاوخة السلمي وا اا ()١١٩م
 -٣احلقوق االقت ادية واالجتماا ة والثقاف ة

احلل يف الام ويف ظروو عم عاول وموا ي

()١٢٠

 -٥١ذكاارة منظم ا مناااارو حقااوق اإلنسااان أن حمدووي ا عاادو امفت.ااا امياادانيا .ااك
حتااد ا أمااام ضاامان االمتثاااأل الكام ا لق اوانا الام ا م قااادو امفت.ااا الااذيه ااوظفه و ار الام ا
إل اراق عملياااة التفتاايش اميداني ا هااو  ،3٦٧بينمااا يص ا عاادو امن.ااةة امسااال لاادى الااو ار
أكثر مه  3١4 44٠من.ل  ،ي يد عدو مستادميها عه أربا مليا()١٢١م
 -٤حقوق اشخاص حمدديص او فحلا حمددة

امرأ

()١٢٢

 -٥٢ذكاارة منظم ا هيومااان رايااتس وو ااش أن التميي ا علااى أساااس ا اانس ونااو ا اانس مااري
مدر يف اريا التميي يف قانون مكاق التميي لسن  ،٢٠١٥علاى الارم ماه ق اوأل اإلمااراة
الاربي امت د أثناق االستاراا الدوري ال.ام لاام  ٢٠١٢أن ادر ابلكاما يف الدساتور أو
مريه مه الت.ريااة الو ني م دأ امساوا با الر وامرأ ()١٢3م
 -٥3وذكرة احلمل الاامي مه أ امساوا يف حقاوق ا نساي أن قاانون ا نساي قيتا علاى
أساس نو ا نس قيما يتالل مبن ا نسي لل و ا مري اموا نام و كارس امااو  3حال الر ااأل
اإلمااارا يا يف ماان نساايته إىل ال و اااة األ ن ياااة ،إال أن ام ارأ اإلمارا ي ا حمروم ا مااه احلاال
نفسع()١٢4م
 -٥4ووقق ا منظم هيومه رايتس وو ش ،ينظ القانون االحتااوي رقا  ٢٨لسان  ٢٠٠٥مساائ
األحاواأل ال.اصااي  ،و تس ا با ا أحكامااع ابلتميي ا ضااد ام ارأ م قالااى س ا ي امثاااأل ،ياانخ القااانون
علااى أنااع ،لكااي ت ا و ام ارأ  ،حااب أن ياقااد وليهااا الااذكر عقااد وا هااا وللر اااأل احلاال يف شلياال
و اااهت مااه انااب واحااد ،يف حااا حااب علااى أي ام ارأ رمااب يف الشاالق مااه و هااا أن قاادم
ل ا ا إىل حمكم ا وقك ااه للم ارأ أن فق ااد احل اال يف النفق ا إذا رق ااا ،عل ااى سا ا ي امث اااأل ،إقاما ا
علقاة نسي مع و ها وون عذر قانوين وامارأ مل ما ب اعا و هاام وقكاه أن اتال امارأ
مري مشيا  ،مع با االستثناقاة القليل  ،إذا قررة الام مه وون مواقق و ها()١٢٥م
 -٥٥وواااالا منظم ا هيااومه رايااتس وو ااش أن اماااو  ٥3مااه قااانون الاقااوابة اي ا قاارا
و عقوبا علااى و تااع وأتويااب األ فاااأل القصاار مااا ال يتااااو االعتااداق احلاادوو امنصااوق
عليها يف ال.ريا  ،أو القانون اإلسلميم وال ياتل االمتصااب ال و اي رقا ()١٢٦م وعالو علاى
ذلا ا  ،يف ع ااام  ،٢٠١٠أا اادرة احملكما ا الالي ااا االحتاويا ا حكما اا  -است .ااهدة قي ااع بق ااانون
الاقااوابة  -أ ااا ة قيااع ضاارب األ وا ل و اااهت وإيقااا أشااكاأل أااارى مااه الاقوب ا أو اإلك اراه
ه ،شريش أال رتع خرا سدي ()١٢٧م
 -٥٦ووقق اا منظم ا هيااومه رايااتس وو ااش ،اانخ اماااو  3٥٦مااه قااانون الاقااوابة الاايت ااارم
(ولكه ال تخ
ارو) هت الارا عقوب ونيا ابلساه مد سن م ويف اممارس الاملي  ،ساتادم
حماااك اإلماااراة الاربي ا امت ااد هااذه اماااو إلوان ا األشااااق واحلك ا علاايه ارائ ال ا  ،الاايت
.م الالقاة ا نسي ابلرتاضي اار إ ار ال وا با شاصا مه نس مغاير()١٢٨م
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 -٥٧وأواااا منظم ا مناا اارو حقااوق اإلنس ااان والورق ا ام .اارتك  ١ب اامان م ااا يكفااي م ااه
الدع ألمراا التاايف ال دين والنفسي وكذا ل ال رر للنساق ض ا الانا()١٢٩م

األ فاأل

()١3٠

 -٥٨أقاوة ام اور الااميا إلهنااق مجياع أشاكاأل الاقوبا ال دنيا الايت متاارس ضاد األ فااأل أن
إيقا الاقوب ال دني ابأل فاأل قا قانوين ،على الرم مه التواياة امتكرر الداعي إىل حظرهاا
الاايت قاادمتها ن ا حقااوق الشف ا والتواااي الاايت قاادمتها اللان ا اماني ا حبقااوق األشااااق ذوي
اإلعاق ا  ،وك ااذل ل ا امقدم ا يف ا ول ا الثاني ا للس ااتاراا ال اادوري ال .ااام م ووقق اا للم اااور
الاامي  ،ققد رق اا اإلمااراة الاربيا امت اد وااياة االساتاراا الادوري ال.اام حبظار مجياع
أشكاأل الاقوب ال دني ()١3١م
 -٥٩ووااا ا االا ام ا ا اااور الاامي ا ا ا أبن الاقوب ا ا ا ال دني ا ا ا ل فا ا اااأل ما ا ااري قانوني ا ا ا يف اما ا اادارس
واماسساة الاقابي م لكنها قانوني يف مجيع األماكه األارى ،مبا يف ذل يف امن أل وكذا كاقوبا
علااى رقا م وأشااارة ام اااور الااميا إىل سااه قااانون حقااوق الشفا (قااانون الووقا ) منااذ ااار
اس ااتاراا ووري ش ااام يف ع ااام  ،٢٠١3لك ااه ياتق ااد أن ااع ال يو ااد م ااا ي .ااري إىل حظ اار ا ااري
للاقوب ال دني يف مجيع األماكه()١3٢م
 -٦٠وأشااارة ال .ا ك الدولي ا حلق ااوق الشف ا إىل أن ااع ال يو ااد أي مقت ااى ب .االن الاقوب ا
ال دني ا كاقوب ا حتك ا ااا احملاااك يف قااانون الاقااوابة ،وقااانون األحاادا ا اااحنا وام.اارويه أو
مريمه ااا م ااه القا اوانا ا نائيا ا م بي ااد أن األ ف اااأل ا اااحنا ق ااد اااون للاقوبا ا ال دنيا ا مبو ااب
ال.ريا م و .م الاقوابة ا لد وال رت - ،وماه ابب االنتقاام  -إاااب م.اا لتلا الايت أوياه
ا اين إبحلاقها ابل ي ()١33م
 -٦١وذكارة ال.ا ك الدوليا حلقااوق الشفا أنااع ال حااو احلكا علاى حااد  ،مبو ااب قااانون
األحاادا ا اااحنا وام.اارويه ،ابإلعاادام أو الساااه أو الاقااوابة اماليا م ومبو ااب هااذا القااانون،
ال حااو أن حيك ا علااى حااد  ،حيااث كااون الاقوبا اإلعاادام لااوال كونااع حاادخا ،أبكثاار مااه ١٠
سنواة سان ام بيد أن قانون الاقوابة ومريه مه القوانا ا نائيا ال نش ال علاى احلاد أو ا ارائ
امو ا للقصاااق ،والاايت .اام عقوابهتااا اإلعاادامم وياانخ قااانون احملاااك ال.اارعي علااى أن نظاار
احملاااك ال.اارعي يف الق ااا امتالق ا اب ارائ ام عااوم ار كا ااا مااه ق ا أحاادا  ،وأشااارة إىل أن
عقوابة ال.ريا نش ل()١34م
 -٦٢وأواااا ال.ا ك الدوليا حلقااوق الشفا أبن رقااع اإلماااراة الاربيا امت ااد احلااد األوىن
لسه امساولي ا نائي ()١3٥م

امها رون والل ئون وملتمسو اللاوق وام.روون واالياا

()١3٦

 -٦3ذك ا اار ام .ا اارو الا ا ااامي اما ا اان ابالحتا ا ااا أن الام ا اااأل األ ان ا ااب ي ا اادالون اإلم ا اااراة
الاربيا امت ااد عااه رياال نظااام الكفالا  ،الااذي ياربط أتشارياهت أبرابب الاما م ومااه بااا هاااالق،
يااد الامااأل ذوو األ ااور امتدنيا الااااملون يف قشاعااة ماينا  -مثا الت.ااييد وا ادماة والاما
امن خل  -على و ع ا صوق ه األكثر عرض للستغلأل يف إ ار نظام الكفال ()١3٧م
 -٦4وذكاارة منظما هيااومه رايااتس وو ااش أن قئ ا الاماااأل امهااا ريه الاري ا ال ا األ ،علااى
الاارم مااه اإلااالحاة الك ااري للامال ا  ،عرض ا للسااار ب.ااك حاااو()١3٨م ويف عااام ،٢٠١٦
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وا حي النفاذ مرساوم لاو ار الاما حيادو قواعاد إهنااق الامالا ومان صااري الاما للماوظفا
ا دو ،األمر الذي يفرتا أن يسه مه الناحي النظري غياري الامااأل ألرابب الاما ق ا انتهااق
الاقد يف حاأل انتهاع حقوقه م بيد أن هذه اإلالحاة ال نش ل على الاماأل امن ليا()١3٩م
 -٦٥وذك اار ام .اارو الا ااامي اما اان ابالحتا ااا أن الام اااأل امنا ا ليا م ااري م .اامولا بقا اوانا
الام ا م قالااى س ا ي امثاااأل ،ال سااري اماااو  3مااه القااانون رق ا  ٨لساان  ١٩٨٠حتدياادا علااى
ااادم امنااا أل ا اا ا م وحيااث أهن ا ياملااون يف منااا أل ااا ا  ،قاايلهن مارضااون ب.ااك ااااق
لظروو عم مسيئ وللستغلأل()١4٠م
 -٦٦ووققا منظم هيومه راياتس وو اش ،و اد  ١4٦ ٠٠٠ااوما من ليا مهاا ر علاى األقا
يف اإلماراة الاربي امت د ألمراا التنظيا والش خ ورعايا األسارم ووثقاا منظما هياومه راياتس
وو ااش جمموعا مااه االنتهاكاااة ضااد الاماااأل امنا ليا ،مبااا يف ذل ا عاادم وقااع األ ااور ،واحل ا س يف
ال يااا ،وأ م عم ا ص ا إىل  ٢١ساااع مااه وون أي ق ارتاة راح ا وال عش ا  ،ويف با ا احلاااالة
واعتداق أرابب الاما علايه بادني ا أو نساي ام ويوا اع الامااأل امن لياون عق ااة قانونيا وعمليا أماام
االنتصاو ،وأعيد الاديد منه إىل بلداهن مه وون أن نصفه الادال ()١4١م
 -٦٧وأحا ا منظم هيومه رايتس وو ش علم ا با ا اإلاالحاة الراميا إىل و محايا
الاماأل امن ليام ق لوأل هناي عاام  ،٢٠١٧ماه امقارر أن ينتقا الامااأل امن لياون ماه ااتصااق
و ار الداالي إىل و ار اموارو ال .ري والتو ا ،اليت .رو علاى مجياع الامااأل ا ااريهم بياد أن
منظما هيااومه رايااتس وو ااش أشااارة إىل أن هااذه ا شااو  ،وإن كانااا هاما  ،اااو إىل اسااتفاو
الاماأل امن ليا مه أو ع احلماي اليت يوقرها قانون الام م ويف عاام  ،٢٠١٧اعتمادة اإلمااراة
الاربي امت د أي ا قانو ا ديدا ماه شالنع أن ياا محايا الامااأل امنا ليا ،مباا يف ذلا مان ه
يوم راح أس وعيا وإ ا مدقوع األ ر ،لكه دابري احلماي هذه ال األ أضاا ماه لا الايت
ينخ عليها قانون الام ()١4٢م
 -٦٨وأش ااارة منظم ا ا مناا اارو حق ااوق اإلنس ااان إىل أن ااع ين غ ااي ل م اااراة الاربي ا ا امت ااد
التااي ا بسااه الت .اريع ا ديااد امتالاال ابلاماااأل امن ا ليا وضاامان نفيااذ القااانون حبيااث متتث ا لااع
وكاااالة التوظيااا وأرابب الام ا امتثاااالا كاااملا()١43م وذكاارة منظم ا هيومااان رايااتس وو ااش أن
اللاوائ وعملياااة التفتاايش وإنفاااذ الاقااوابة امتساام ابلقااو أماار ابلااا األمهي ا يف ضاامان ا ااو
وكاالة التوظيا وأرابب الام للمساقل و اله يتقيدون ابلقانون()١44م
 -٦٩وأشااار ام.اارو الاااامي امااان ابالحتاااا إىل أن امهااا ريه والل ئااا قكااه أن يظل اوا
رهه االحتاا مه شهر إىل أكثر مه سن م وليسا للمنظماة الدولي حلقوق اإلنسان إمكانيا
الواوأل إىل امراقل امستادم الحتاا األشااق ألس اب تص ابهلار ()١4٥م
 -٧٠ووقاال مااا ذكاار ام.اارو الاااامي امااان ابالحتاااا  ،هناااع مااا ال يق ا عااه س ا ا مراقاال
سااتادم للحتاااا ذي الصاال ابهلااار  ،وي اادو أهنااا مجياهااا ،ابسااتثناق واحااد منهااا ،امااع بااا
احل س ا نائي والوظائا ذاة الصل ابهلار م وعلو علاى ذلا  ،حاري يف أحادها ،سااه ويب
امرك ي للنساق ،احتاا األ فاأل مع أمهاهت ()١4٦م
 -٧١وذكرة منظم هيومه رايتس وو ش أن الاماأل امهاا ريه ال حيال هلا التنظاي أو امفاوضا
ا ماعي  ،ويوا هون عقوابة إن أضربوا عه الام ()١4٧م
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 -٧٢ووقق ا لفريل الام امان ابلال  ،ققد ناخ مرساوم جملاس الاو راق رقا  ٧لسان ٢٠٠٨
علااى و ااوب ا ااو امهااا ريه الااذيه ي ثااون عااه عم ا  ،أي ص اري اإلقام ا  ،لف ااوق ي ا
إل امي للك.ا عه األمراا امادي  ،ومنها قاريوس نقاخ امناعا ال .اري /اإليد  ،والسا  ،والتهااب
الك اادم وياتاال امهااا رون الااذيه ت ااا إاااابته بفااريوس نقااخ امناع ا ال  .اري مااري ماااهلا ي ا ا
للام وحري رحيله قورا()١4٨م وأشار قريل الام امان ابلال أي ا إىل أنع رى ،يف كاانون
الثاين/يناير  ،٢٠١٦ادي اللوائ القائم  ،اليت حب مبو ها علاى امهاا ريه الاذيه يسااون إىل
التاديد السنوي لتصري إقامته ا و بدوره لف اوق يا  ،وذلا مبو اب مرساوم رقا ٥
لسن )١4٩(٢٠١٦م
 -٧3وأواااى قرياال الاما امااان ابلااال اإلماااراة الاربيا امت ااد حبمايا حاال امهااا ريه يف
امالوماااة وعاادم أتاااري الت.ااايخ أو حاااب امالوماااة الش يا أباادام وحااب علااى امهااا ريه أن
يكااون قاااوريه علااى أن يتلق اوا بصااور م اشاار مالوماااة وم.ااور شاااملتا عااه حااالته الص ا ي م
وحب أن كون للمها ريه إمكاني الواوأل إىل مجيع نتائ الف وق الش ي اليت ا ااوا هلاا يف
اإلماراة الاربي امت د وأن قدم هل نسخ منها()١٥٠م
 -٧4وأوااى قريال الاما اإلماااراة الاربيا امت اد أي اا بو ااوب أن حتماي الف اوق الش يا
حقوق امها ريه وإهناق لارس إبلغ م.غختلي امها ريه بصاور م اشار بينماا ال يشلاع امهاا رون
علا ااى ا اادقل امالوما اااة امتالق ا ا بص ا ا ته م وين غا ااي ل ما اااراة الاربي ا ا امت ا ااد أن ا ااع حا اادا
للممارس اليت ق ي أبنع ال حو إال ممثلي م.غخت امها ر لقي نتائ الف وق الش ي ()١٥١م

عدقو ا نسي

()١٥٢

 -٧٥أش ا ا ااارة ماسسا ا ا ا الكراما ا ا ا إىل محلا ا ا ا س ا ا ااوي األوض ا ا ااا القانونيا ا ا ا ال ا ا اايت نظم ا ا ااا يف
الفاارت  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨والاايت وعاادة بتاناايس ال اادونم بيااد أن الامليا ساافر ،وققاا ماسسا
الكرام  ،عه أكثر مه إادار بشاقاة ساي حاالة انادام ا نسي ()١٥3م
 -٧٦وذكرة احلمل الاامي مه أ ا امسااوا يف حقاوق ا نساي أن قاانون ا نساي اإلماارا
ال يت اامه حكما ا ا مب اان نس اايتها ل ف اااأل امول ااوويه يف إقليمه ااا إذا ك ااانوا سيصا ا ون ع اادقي
ا نسي مه وون ذل ()١٥4م
 -٧٧وذكرة احلملا أن أ فااأل امارأ اإلمارا يا و و هاا ،احملاروما ماه ا نساي اإلمارا يا  ،قاد
ال يكااون مبقاادوره التمل ا واحلصااوأل علااى ا اادماة الص ا ي واال تماعي ا م وقااد يوا ااع هاااالق
األ فاااأل ااااوابة قيمااا يتالاال ابحلصااوأل علااى التالااي يف اماادارس وا امااااةم وقااد حيرمااون مااه
حريا التنقا  ،وهاو مااا قااد يااوي أي اا إىل ارحيله  ،علااى الاارم ماه عاادم و اوو أي بلااد حيملااون
نسيتع قكه رحيله إليع()١٥٥م
 -٧٨والحظا منظم هيومه رايتس وو ش أن السلشاة قد استادما أي ا إلغاق ا نسي
ك االوا مااق ا ا امن .ااقا أو امنتق ااديه()١٥٦م وذك اار اماه ااد اما اان ابنا اادام ا نس ااي واإلوم ااا أن
سالشاة اإلمااراة الاربيا امت اد ماا قتئااا حتارم مااوا نا إماارا يا ماه نساايته اساف ا وبااو ري
مت ايد  ،على الارم ماه لاوائ حظار احلرماان التاسافي ماه ا نساي يف الدساتور وقاانون ا نساي م
وهذه اممارس نظ مبو ب مرسوم ااور عه الرئيس()١٥٧م
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اار. اانخ اإل اراقاة علااى أنااع ين غااي ن،  ووققاا للماهااد امااان ابنااادام ا نسااي واإلومااا-٧٩
 ماه١١4  على الن و امنصوق عليع يف امااو، امرسوم باد وقيع الرئيس عليع يف ا ريد الر ي
 ومناااا إىل حااد ا ن مااه، اار الساالشاة امرسااوم يف ا ريااد الر ي ا. ن، الدسااتورم ورم ا ذلا
حرموا مه نسيته اسفا ماه رييا امرساومم وبادأة لارسا إلغااق ا نساي ماع حماكما امتهماا
 قيلهنااا، )م وإضاااق إىل كااون هااذه اممارس ا اساافي١٥٨( ٩4 يف ق ااي اإلماااراة الاربي ا امت ااد
 انتقاما ا منهااا، إذ ت ااد باا التقااارير عااه اريااد أساار أبكملهااا مااه نساايتها،اوائي أي ا ا.ع
)م١٥٩(األب/ على ا راق السياسي لل و
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