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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 التاسعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون  ٢٦-١٥

موجز املعلوماا  املقدماة ماص اباااص امل الاة اشاان اإلماارا  العرا اة   
 *املتادة

 تقرير مفوض ة األمم املتادة السام ة حلقوق اإلنسان  

 معلوما  اساس ة -اوالا  
مع مراعاا  ووريا  ، ١٦/٢١و ٥/١بقراري جملس حقوق اإلنسان  أعد هذا التقرير عملا  -١

إىل  (١)صاال   هاا  مااه ا هاااة ااااح   ام ١٩االسااتاراا الاادوري ال.ااام م وهااو مااو    قااارير 
 ماةمادو الكلابحلد األقصى ل االستاراا الدوري ال.ام ، وهو مقدم يف شك  مو    قيداا 

 املعلوما  املقدمة مص اجلها  باحبة امل لاة -اثن اا  
والتعاااااون ماااا  اهلل ااااا  واة حلااااا  الدول ااااة حلقااااوق  (٢)نطاااااق االلتزامااااا  الدول ااااة -الف 

 (3)اإلنسان
أشاااار قريااال الامااا  اماااان ابلاااال  إىل أن اإلمااااراة الاربيااا  امت اااد     ن ااا  إىل الاهاااد  -٢

ق ابحلقاااوق وخل ا ااااالااادوخل ا ااااق ابحلقاااوق االقتصااااوي  واال تماعيااا  والثقاقيااا  وال الاهاااد الاااد
ي ر االساتاراا الادور الارم  ماه الادياد ماه التوااياة امقدما  يف إ اا، علاى (4)امدني  والسياسي 
 (م(٧)١١-١٢٨، و(٦)١٠-١٢٨، و(٥)٧-١٢٨) ٢٠١3و ٢٠٠٨ال.ام  لاامي 

وأااااااى عااااادو ماااااه التقاااااارير ابلتصاااااديل علاااااى الاهاااااد الااااادوخل ا ااااااق ابحلقاااااوق امدنيااااا   -3
اق ابحلقااااااوق امدنياااااا  والسياسااااااي ، واللو وكااااااوأل االاتياااااااري األوأل امل اااااال ابلاهااااااد الاااااادوخل ا اااااا
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والسياساااااي ، واللو وكاااااوأل االاتيااااااري الثااااااين امل ااااال ابلاهاااااد الااااادوخل ا ااااااق ابحلقاااااوق امدنيااااا  
واللو وكااااوأل  والسياسااااي ، والاهااااد الاااادوخل ا اااااق ابحلقااااوق االقتصاااااوي  واال تماعياااا  والثقاقياااا ،

لقاسي  أو اللإنسااني  االاتياري ال فاقي  مناه   التاذيب ومريه مه ضروب اماامل  أو الاقوب  ا
أو امهيناا ، واللو وكااوأل االاتياااري ال فاقياا  حقااوق الشفاا  ب.االن اشاارتاع األ فاااأل يف امنا عاااة 
امساال  ، واال فاقياا  الدولياا  حلماياا  مجيااع األشااااق مااه االاتفاااق القسااري، واال فاقياا  الدولياا  

ابلتصااديل  ٢رقاا  ام.اارتك  وأواااا الو  م(٨)حلماياا  حقااوق مجيااع الاماااأل امهااا ريه وأقااراو أسااره 
 م(٩)الفوري على الاهد الدوخل ا اق ابحلقوق امدني  والسياسي  مع احلد األوىن مه الت فظاة

وأوااااا منظمااا  الااادقا  عاااه ضااا ا  الاناااا ابلتصاااديل علاااى اال فاقيااا  ا ااااا  بوضاااع  -4
ا نسااااي   م وأواااااى اماهااااد امااااان ابنااااادام(١٠)١٩٦٧وبرو وكوهلااااا لاااااام  ١٩٥١الل ئااااا لاااااام 

م وأوااا (١١)امتالقتاا ابناادام ا نساي  ١٩٦١و ١٩٥4يت عاام يواإلوما  ابالن امام إىل ا فااق
منظم  هيومه رايتس وو ش ابلتصاديل علاى ا فاقيا  منظما  الاما  الدوليا  ب.الن الامااأل امنا ليا 

 م(١٢)ومواقم  القوانا الو ني  مع امااهد 
بتو ياااع وعاااو  وائمااا   ٢( والورقااا  ام.اارتك  AccessNowوأواااا منظمااا  الوااااوأل ا ن ) -٥

 م(١3)إىل اإل راقاة ا اا 
وأواااا منظماا  الواااوأل ا ن بت سااا التااااون مااع هيئاااة مااهااداة حقااوق اإلنسااان  -٦

م وأوااااااا ماسساااا  الكرامااااا  بتقااااادإ التقااااارير امتااااالار  إىل  نااااا  مناه ااااا  (١4)يف األماااا  امت اااااد 
 م(١٥)التاذيب

 ٢٠الاادوخل للادالاا  وحقااوق اإلنسااان بساا ب الت فظاااة علااى اماااو ا وأواااى امركاا   -٧
م وأوااى اماهاد اماان ابناادام ا نساي  واإلوماا  واحلملا  (١٦)مه ا فاقي  مناه ا  التااذيب 3٠و

الاامي  مه أ   امساوا  يف حقوق ا نسي  بسا ب الت فظااة علاى ا فاقيا  الق ااق علاى مجياع 
 م(١٧)٩خباا  اماو  أشكاأل التميي  ضد امرأ ، و 

 (١٨)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
 ذكااارة ماسسااا  الكرامااا  أناااع    ن.ااال حاااحل ا ن ماسسااا  و نيااا  حلقاااوق اإلنساااان وققااااا  -٨

م وأوااى امركا  الادوخل للادالا  وحقاوق اإلنساان (١٩)م اوئ ابريس، على الرم  مه االلتا ام باذل 
م ااااوئ ابرياااس ماااع إساااناو واليااا  رااااد انتهاكااااة  قااااا إبن.ااااق ماسسااا  و نيااا  حلقاااوق اإلنساااان وق

م وأواااا الفيدرالياا  الاربياا  حلقااوق (٢٠)حقااوق اإلنسااان والنظاار يف االوعاااقاة امتالقاا   ااا إليهااا
إبن.ااااق ماسسااا  و نيااا  مساااتقل  حلقاااوق اإلنساااان ماااع الرتكيااا  علاااى  ١اإلنساااان والورقااا  ام.ااارتك  

 م(٢١)حقوق امرأ  وامساوا  با ا نسا
وأشارة ماسس  الكرام  إىل إن.اق  ن  است.اري  حلقوق اإلنسان واا  اجمللس الو ن  -٩

االحتاااويم وقااد كلفااا هااذه اللاناا  اللمانياا  الدائماا  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 

 م(٢٢)إىل  اباها االست.اري ققط
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وذكارة ماسساا  الكراماا  أن إوار  حقااوق اإلنسااان يف و ار  الداالياا   ااا  إبورا  باارام   -١٠
ثاهلاااا للاااوائ  حقاااوق اإلنساااان، حقاااوق اإلنساااان يف امنااااه  الدراساااي  مااهاااد ال.ااار   ورااااد امت

مه  وكذل   لقي ال.كاوى امتالق  ابنتهاكاة حقوق اإلنسانم بيد أنع ال يو د إال القلي   داا 
امالوماة عه ن.اط اإلوار  وقدرهتا على الت قيل على حنو مستق  وقااأل يف ال.اكاوى امتالقا  

 م(٢3)حبقوق اإلنسان

قاااة ققاااوق اإلنساااانا مااا  مرااااااة القاااانون الااادو  تنف اااال االلتزاماااا  الدول اااة املتعل -ج م 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة اني القطااا  -١ 

 (٢4)امساوا  وعدم التميي   
ذكاارة منظماا  أمريكيااون مااه أ اا  الدققرا ياا  وحقااوق اإلنسااان يف ال  ااريه أن الكثااري مااه  -١١

اماااااروو بصااااور  مااااري ر ياااا  بقااااانون ، ٢٠١٥لساااان   ٢األحكااااام الااااوارو  يف القااااانون االحتاااااوي رقاااا  
مكاق   التميي ، مصوم  ايام  مام ا  وقكاه اساتادامها الساتهداو حريا  التا اريم و سام  امااو  

، علااى ساا ي  امثاااأل، ابحلكاا  باقوباا  احلاا س مااد   صاا  إىل  ااس ساانواة علااى  كاا  مااه ار كااب ٦
ادام أياا  وساايل  مااه الوسااائ  م مااه شاالنع إخر  اشاااب الكراهياا  إبحاادى  اارق التا ااري أو ابساات قااالا 

 م(٢٥)وعلو  على ذل ، ال حيمي القانون األقراو مه التميي  على أساس نو  ا نس أو امي  ا نسي
مه قانون الاقوابة الايت  3٥٦وذكرة منظم  هيومان رايتس وو ش أن  ستادم اماو   -١٢

س، مباااا يف ذلااا  الالقااااة اااارم  هتااا  الاااارا  إلوانااا  ا ااارائ   األالقيااا   واحلكااا  علاااى الناااا
ا نسااااي  امثلياااا م وعاااالو  علااااى ذلاااا ، ماتلااااا إماااااراة اإلماااااراة الاربياااا  امت ااااد  قااااوانا ااااارم 

 ماه يتصا  ب.ااخ  اار  الالقاة ا نسي  امثلي ، مبا يف ذل  أبو ظيب حيث قكه أن يااقاب
 ١٠يت  ااقاب ابلسااه ، وويب الاسن  سااناا  ١4للش يا   باقوب   ص  إىل  اا مناقي اا ا صاالا  نسي

 ٢٠١٢ساانواة علاااى اللاااواطم ورق اااا اإلمااااراة الاربياا  امت اااد  التوااااياة امقدمااا  إليهاااا عاااام 
 م(٢٦)إبسقاط الصف  ا رمي  عه ال وا  ابلرتاضي با شاصا مه نفس ا نس

 (٢٧)التنمي  وال يئ  واألعماأل التااري  وحقوق اإلنسان  
اناا عاه القلال إ اق أعمااأل الت.اييد ا اريا  يف اإلمااراة أعربا منظم  الدقا  عه ض ا  ال -١3

مااا أقاااوة بااع امنظماا ، قيلهنااا ال  ااوخل  الاربياا  امت ااد  مااه أ اا  هتيئاا   اا ر مااه ااانع اإلنسااانم ووققاااا 
هتديااد أمااه الشيااور  حلماياا  التنااو  ال يولااو يم وذكاارة مااه بااا أكثاار ا خر ال يئياا   اادمرياا  كاقياااا   اهتماماااا 

 م(٢٨)مري الغشاق امر اين احلي، و غيري التدقل الش ياي للمياه، و دمري   يا  قا  ال  رامها ر ، و د

 (٢٩)حقوق اإلنسان ومكاق   اإلرهاب  
أشاااارة منظمااا  أمريكياااون ماااه أ ااا  الدققرا يااا  وحقاااوق اإلنساااان يف ال  اااريه إىل أن  -١4

أبن  تااااون مااع  (3١)١٢٨-١٥٧و (3٠)١٢٨-١٥٠ا تاإلماااراة الاربياا  امت ااد   لقااا التواااي
األمااا  امت اااد  ماااه أ ااا  ضااامان احااارتام  هاااوو مكاق ااا  اإلرهااااب حلقاااوق اإلنساااان واحلااار ة 
األساسي ، مبا يف ذل  عه  ريل السماح ب  ر  امقرر ا اق امان بتا ي  ومحاي  حقوق اإلنسان 

ىل امقارر ا ااق، مري أن اإلماراة الاربي  امت اد     و اع الادعو  إ يف سياق مكاق   اإلرهابم
 م(3٢)على الرم  مه هذه الشل اة اليت  نتظر الرو
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وأعرباااااااااااا منظماااااااااااا  هيااااااااااااومه راياااااااااااتس وو ااااااااااااش ومنظماااااااااااا  قروناااااااااااا اليااااااااااااه ويفناااااااااااادر   -١٥
(Front Line Defenders  وامرك  الدوخل للادال  وحقوق اإلنسان والورق  ام.ارتك )عاه ابلاا القلال  ٢

م وذكاارة منظمااا  (33)ب.االن مكاق اا   اارائ  اإلرهاااب ٢٠١4لساان   ٧إ اق القااانون االحتاااوي رقاا  
هياااومه راياااتس وو اااش أن القاااانون يااانخ علاااى عقوبااا  اإلعااادام ابلنسااا   ل شاااااق الاااذيه ث اااا أن 

م (34)أن.اااشته    قاااوا الوحاااد  الو نيااا  أو السااال  اال تمااااعي ، و  ياااار و أي منهماااا يف القاااانون
ة قروناااا الياااه ويفنااادر  أن القاااانون قااان  م وذكااار (3٥)ملحظااااة لاثلااا  ٢وأبااادة الورقااا  ام.ااارتك  

السااالشاة اااالحياة واساااا  مقاضاااا  امنتقاااديه السااالميا واماارضاااا السياسااايا واماااداقاا عاااه 
 ق فاضاا  م والحظا ماسس  الكرام  أن القانون يقدم  اريفاا (3٦)حقوق اإلنسان و صنيفه  إرهابيا

قكه متديد قارت  االحتااا  لادى ال.ار   لفارتاة ، ومبو ب هذا القانون، (3٧)ل رهاب  داا  وم هماا 
 م(3٨)ثلث  أشهر قابل  للتاديد مه وون أن يكون هناع إل ام مبثوأل احملتا  أمام قاا

وذكاااارة ماسساااا  الكراماااا  كااااذل  أن القااااانون ياااانخ علااااى احتاااااا  األقااااراو يف مراكاااا   -١٦
 لاب النيابا  الااما ، لكناع  امناا  م وي.ر  يف حتوي  األقراو حبك  ااور عه احملكم  بناق على

ماااع ذلااا  حاااا  االحتااااا  يساااتند إىل قااارار إواري للسااالشاة ولااايس إىل قااارار ق اااائي، لاااا حيااارم 
 م(3٩)األقراو مه احلل يف الشاه يف شرعي  االحتاا 

 احلقوق املدن ة والس اس ة -٢ 

 (4٠)حل الفرو يف احليا  واحلري  واألمان على شاصع  
مه أ   الدققرا ي  وحقوق اإلنساان يف ال  اريه أن اإلمااراة  ذكرة منظم  أمريكيون -١٧

الاربي  امت د  قد رق ا مثاين  واياة إبلغاق عقوب  اإلعدام أو قرا وقا ااتياري لتنفيذهام 
، ووااالا احملااك  إاادار ٢٠١٥و اار عاام  ٢٠١4وقد نفاذة اإلعادام يف سااا واحاد عاام 

 م(4١)أحكام اإلعدام
( إىل أن اإلماااراة الاربياا  امت ااد    متتثاا  للتواااي  Reprieveبريااا )وأشااارة منظماا  ر  -١٨

م وال  اا األ اإلماااراة (4٢)الداعياا  إىل احلااد مااه عاادو ا اارائ  الاايت قكااه احلكاا  قيهااا باقوباا  اإلعاادام
الاربي  امت د  حتتفظ باقوب  اإلعدام على  رائ  امادراة مري الانيف  مبو ب القانون االحتاوي 

، أن.ااال ٢٠١٦يف شااالن مكاق ااا  اماااواو اماااادر  وامااااثراة الاقليااا م ويف عاااام  ١٩٩٥رقااا  لسااان  
 م(43) ادي  أوا  على القانون  رق   ديد  حيك  قيها باقوب  اإلعدام

وأشاااارة منظمااا  أمريكياااون ماااه أ ااا  الدققرا يااا  وحقاااوق اإلنساااان يف ال  اااريه إىل أن  -١٩
الاديااد مااه  واااياة ا ولاا  الثانياا  إبلغاااق عقوباا   اإلماااراة الاربياا  امت ااد ، وإن كانااا    ق اا 

( ٢٠١4لسن   ٧يف قانون مكاق   ا رائ  اإلرهابي  )القانون االحتاوي رق   اإلعدام، قيلن حكماا 
 افا  عادو ا ارائ  الايت قكاه  ب (44)١٢٨-١3٠قنع الدول  مه التقدم يف اااه  نفيذ التواي  

 م وأشااارة ماسساا  ريليااا أي اااا (4٥)يت أياادهتا احلكوماا قاارا عقوباا  اإلعاادام علااى مر ك يهااا ، الاا
إىل أن قااانون مكاق اا  ا اارائ  اإلرهابياا  أن.اال الاديااد مااه ا اارائ  ا ديااد  الاايت حيكاا  قيهااا باقوباا  

يف ا رائ  الايت حيظرهاا القاانون ا ناائي عنادما  وحي  القانون احلك  باقوب  اإلعدام أي اا  اإلعدامم
 م(4٦) ر كب  بني  إرهابي  
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اعتماو القاانون  ٢٠١٦وأشارة ماسس  الكرام  إىل أنع  رى يف كانون األوأل/ويسمل  -٢٠
امادأل لقانون الاقوابة، إذ وسع نشاق  ش يل عقوب  اإلعدام لي.م  أكثر  ٢٠١٦لسن   ٧رق  
م وذكاارة ماسساا  الكراماا  أن القااانون ا ديااد ياانخ علااى عقوباا  اإلعاادام علااى (4٧)ماااو  ١٦مااه 

ا  مااه ا اارائ ، وال قتثاا  للقاعااد  الدولياا  القاضااي  بااادم  ش ياال عقوباا  اإلعاادام إال يف  ائفاا  واساا
 م وذكارة ماسسا  الكراما  كاذل  أن القاانون ا دياد يادعو أي ااا (4٨)حال  أشد  ا رائ  اشور  

إىل  ش ياال عقوباا  اإلعاادام أو الساااه امابااد قيمااا يتالاال إبن.اااق أو ام.ااارك  يف بااا  امنظماااة، 
 م(4٩)ما ينته  احلل يف احلياا ، ويف الوقاا نفساع يقياد احلال يف حريا  التاماع و كاويه ا مايااةوهو 

 م(٥٠)عه قلل لاث  ٢وأعربا الورق  ام.رتك  
 منظمااا  هياااومه راياااتس وو اااش، قااايلن اإلمااااراة الاربيااا  امت اااد  احتاااا ة  اسااافاا  ووققااااا  -٢١

انتقااادوا السااالشاة، و وا اااع قواهتاااا األمنيااا  اوعااااقاة ب.ااالن  ااااذيب  أقاااراواا  أافاااا قساااراا  وأحياااا ا 
احملتااا يه يف اإلماااراة الاربياا  امت ااد  والاايمه علااى السااواقم وال  ق اا  اإلماااراة الاربياا  امت ااد  

، لكنهااا ٢٠١٢بتوااايتا متصاالتا مبساالل  التاااذيب أثناااق االسااتاراا الاادوري ال.ااام  لاااام  إال
ليت  قرتح  و يع وعو  وائم  إىل امقرر ا اق امان مبسلل  التااذيب، ابلتواياة ا أحا ا علماا 

 م(٥١)أو  دعو إىل التصديل على اللو وكوأل االاتياري ال فاقي  مناه   التاذيب
ووااااالا منظمااا  هياااومه راياااتس وو اااش أن اإلمااااراة الاربيااا  امت اااد  ع اااو يف الت اااالا  -٢٢

م كمااا  ااادير اإلمااااراة الاربيااا  ٢٠١٥ناااذ  ذار/ماااارس الااذي ينفاااذ عمليااااة  ويااا  وبرياا  يف الااايمه م
امت د  مرققي احتاا  مري ر يا على األق ، وي دو أن مسااوليها أاادروا أوامار مبوااال  احتااا  

، مباا يف ذلا  ماا ذكار عاه قساراا  أشااق على الرم  مه و وو أوامر إقرا  عنه ، وأافوا أشاااااا 
 إىل اوعاقاة اشري   اداا  م وأشارة ماسس  ريليا أي اا (٥٢)نق  حمتا يه ابر يه إىل اار  اليمه

يف  لا  امراكا م وحساب ماسسا  ريلياا،  ب.لن التاذيب وإساق  مااملا  األقاراو احملتاا يه  اسافاا 
 م(٥3)يف التسلي  ام عوم ألقراو مه اليمه إىل بلد  ار قيلن اإلماراة الاربي  امت د  متور   أي اا 

ماااااه أ ااااا  الدققرا يااااا  وحقاااااوق اإلنساااااان يف ال  اااااريه أن  وذكااااارة منظمااااا  أمريكياااااون -٢3
إبهناااق التاااذيب  (٥٥)١3٢-١٢٨و (٥4)١3١-١٢٨اإلماااراة الاربياا  امت ااد  ق لااا التوااايتا 

 م(٥٦)كاملا   وحتسا امساقل ، ولكنها    نفذ أي  منهما  نفيذاا 
 ااا  التااااذيب مناااذ وعلااى الااارم  ماااه ان ااامام اإلمااااراة الاربياا  امت اااد  إىل ا فاقيااا  مناه -٢4

االسااتاراا الاادوري ال.ااام  األاااري، ذكاارة ماسساا  الكراماا  أنااع   حاار الق اااق علااى التاااذيب 
 ، ظهااارة ٩4، يف أعقااااب حماكمااا   اإلمااااراة الاربيااا  امت اااد  ٢٠١3باااادم وابلفاااا ، يف عاااام 

م وأعرباااا منظمااا  الافاااو (٥٧)الادياااد ماااه االوعااااقاة امشااارو  حبااادو  التااااذيب أثنااااق االحتااااا 
 اسااتادام مااه ااااق حنااو علااى قلقهااا عااه ريليااا ماسساا  وأعربااام (٥٨)الدولياا  عااه قلاال لاثاا 

 إاااادار لكفالااا  احملاكمااا  أثنااااق الحقااااا  عليهاااا ياتماااد اعرتاقااااة علاااى لل صاااوأل للتااااذيب ال.ااار  
 م(٦٠)م وأخرة ماسس  الكرام  وواعي قلل لاثل (٥٩)ابإلعدام أحكام
التااذيب وساوق  ال يو اد قاانون منفصا  يتنااوأل حصاراا وأشارة ماسس  ريليا إىل أناع  -٢٥

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 

 م وال  و د إحصاقاة متاح  علناا (٦١)ضد مر كيب التاذيب واض اا  هناع   اقاة حمدو  حتديداا 
ب.اااالن عاااادو ال.ااااكاوى امقدماااا  ضااااد مااااوظفي الدولاااا  قيمااااا يتالاااال أبقااااااأل التاااااذيب، وال عاااادو 

 م(٦٢)الت قيقاة اليت أ ريا، وال عدو الدعاوى ا نائي  امرقوع  ضد ا نا 
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( عااه ICFUAEالاربياا  امت ااد  )وأعربااا احلملاا  الدولياا  مااه أ اا  احلرياا  يف اإلماااراة  -٢٦
قلقهاااا إ اق ظاااروو االحتااااا  يف سااااه الااار يهم وأشاااارة إىل مااااراة نفاااذها حاااراس السااااه يف 

، وه  قس  ي ا  ٧، عندما اقت موا    يه الساناق احملتا يه يف ا ناح رق  ٢٠١٧ ذار/مارس 
اس إب اراق  فتايش لل مل  الدولي ، ققد أوعا ة سالشاة السااه إىل احلار  ساناق ال مريم ووققاا 

 م(٦3)مفا ئ للساناق باد اريده  مه املبس
وذكااارة ماسسااا  الكرامااا  أن قاااواة األماااه التاباااا  للدولااا ، الااايت   اااع للرقابااا  ام اشااار   -٢٧
الداالي  و ام  مه وون إشراو ق ائي، واالا إلقاق الق   علاى احملااما، واألساا ذ ،  لو ار 

ماه ينتقاد احلكوما ، ماه وون أمار ق اائي أو إعالم األقاراو وامداقاا عه حقاوق اإلنساان، وكا  
م وأشااااارة ماسسااا  الكرامااا  إىل أن ال اااا ا  ياااااذون، قاااور اعتقاااااهل ، إىل (٦4)بسااا ب اعتقااااهل 

علااى ذلاا ، يتااارا  وعاالو مكااان جمهااوأل وي قااون لفاارتاة  منياا  مشولاا  رهااه االحتاااا  السااريم 
 علاااى إقااااواة اااارتخمه ،  ساااتادم الحقااااا  األقاااراو للتااااذيب ال ااادين والنفساااي ماااه أ ااا  احلصاااوأل

 م(٦٥)ابعت ارها أول  أثناق اإل راقاة الق ائي 
مه أسر الساناق  ارضوا للم ايقاة والتهديداة، ب   وذكرة احلمل  الدولي  أن أقراواا  -٢٨

وحاااحل إلقااااق القااا   علااايه م وأبلاغاااا أسااار عاااه حااااالة حلظااار السااافر، واعتقااااالة  اسااافي ، أو 
مقاضا ، أو رق  من   صاري  أمني  ألمراا الاما ، أو حرماان ماه الوااوأل حاالة احتاا  و 

 أسر  الساناقم ويف باا   ير عه اميد احلساابة امصرقي  لإىل التالي  الااخلم كما وروة  قار 
م وأعاارب امركاا  الاادوخل (٦٦)احلاااالة القليلاا ، ح  رحياا  أقااارب احملتااا يه أو  اارووا مااه  نساايته 

 م(٦٧)إلنسان عه قلل لاث للادال  وحقوق ا

 (٦٨)إقام  الادأل، مبا يف ذل  مسلل  اإلقلة مه الاقاب، وسياو  القانون  
،  اااادي  القاااانون ٢٠١٦ذكااارة ماسسااا  ريلياااا أناااع  ااارى، يف  .اااريه األوأل/أكتاااوبر  -٢٩
( احملكما  االحتاوياا  3)٦٥، وأعشاا اماااو  ٢٠١٦لساان   ٨قا  ابلقااانون ر  ١٩٩٥لسان   ١4 رقا 

ظيب الواليا  الق اائي  احلصاري  للنظار يف الق اا  الايت يوا اع قيهاا اماته  عقوبا  اإلعادام يف يف أبو 
 اارائ  امااادراةم وبناااق علااى ذلاا ، مااا قتئااا مصااان االوعاااق الاااام  نقاا  احملتااا يه علااى ذماا  
احملاكماا  الااذيه يوا هااون عقوباا  اإلعاادام يف  اارائ  امااادراة مااه إتلااا اإلماااراة إىل إمااار  أبااو 

يب، وهاااو ماااا أوى إىل قااارط  اااوأل االحتااااا  الساااابل للم اكمااا  ماااع انتظاااار السااااناق إحالااا  ظااا
 م(٦٩)ق يته  ستنق  إىل الوالي  الق ائي  االحتاوي 

وذكااارة قروناااا الياااه ويفنااادر  أن حقاااوق اماااداقاا عاااه حقاااوق اإلنساااان يف حماكمااا   -3٠
تها  علاى نشااق واساعم وماا قتئاا عاول  ويف احملاكم  وقل األاوأل القانوني  الوا    ماا قتئاا  ن

السااالشاة حتتاااا ه  بصاااور  منتظمااا  يف أمااااكه ساااري ، مباااا أل عاااه الااااا  ا اااار ي ورهاااه احلااا س 
مااا يتاااارا  االنفااراوي، وو ااا إمكانيااا  اال صاااأل مب اااميه  أو أساااره م وعاالو  علااى ذلااا ، كثاارياا 

 م(٧٠)احملامون للرتهيب لصرقه  عه متثي  امداقاا عه حقوق اإلنسان
وأشارة ماسس  ريليا إىل الاديد مه احملاكماة يف ق ا  اإلعدام اليت   يتقياد قيهاا  -3١
ابحلال يف احملاكما  وقاال األااوأل القانونيا  واحلال يف حماكماا  عاولا م وماه شالن عاادم  ااارماا   قياداا 

، القيام بذل  يف الق ا  اليت حيك  قيها باقوب  اإلعدام أن  ا  أي حك  ابإلعادام ماري قاانوين
 م(٧١)لل ل يف احليا  أي أي  نفيذ ل عدام انتهاكاا 
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وأعربا ماسس  ريليا عه قلقها بو ع ااق مه إمكاني  الوااوأل إىل احملااما الاذيه  -3٢
  اياانه  احملكماا  و قاادإ امساااعد  القانونياا  يف احملاكماااة الاايت قكااه احلكاا  قيهااا ابإلعاادامم ووققاااا 

اسس  ريليا، ققاد أوضا  السااناق أهنا    حتمااوا قاط أبي للدراس  االستقصائي  اليت أ رهتا م
حمام على الرم  مه أهن  أبلغوا بتوكي  حمام للدقا  عنه م ويف حاالة أارى،  وقفا اإل اراقاة 

بس ب عدم قدر  احملاك  على الاثور على حمامام ويف حاالة أارى، انس ب  أو أتارة مراراا 
 م(٧٢)احملامون الذيه عينته  احملكم 

وأشاااااارة احلملااااا  الدوليااااا  ماااااه أ ااااا  احلريااااا  يف اإلمااااااراة الاربيااااا  امت اااااد  إىل أن ق اااااي   -33
  الاااايت  ظاااا  أكاااال حالاااا  حملاكماااا  مجاعياااا  للناشااااشا واألكاااااوقيا ٩4 اإلماااااراة الاربياااا  امت ااااد  

، اا متهما ٦٩، ٢٠١3واحملاما وامن.قا السلميام وأويه يف احملاكم ، اليت ااتتما يف متو /يولياع 
ساان  يف حماكماا   ١٥م وقااد حكاا  علاايه  ابلساااه مااه ساا ع ساانواة إىل حااوك  مثانياا  ماانه  ميابياااا 

 سااتوو اماااايري الدولياا  للم اكماا  الااولاا م وقااد   ااا أن عااد  انتهاكاااة حاادثا أثناااق اعتقاااأل   
هاه امتهما واستاوا   واحتاا ه  وحماكمته م ومش  ذل  إبقاقه  إىل ما يص  إىل سن  واحاد  ر 

احلاااا س مبااااا أل عااااه الاااااا  ا ااااار ي، وعاااادم و ااااوو متثياااا  قااااانوين، واالسااااتادام ام عااااوم للتاااااذيب 
 م(٧4)م وأعربا ماسس  الكرام  عه قلل لاث (٧3)واالعرتاقاة القسري ، واحلرمان مه س   الشاه

 (٧٥)احلر ة األساسي   
على ضمان حري  الديه، أشار الت الا الدوخل للدقا  عه احلري  إىل أن الدستور ينخ  -34

م إال أناع ياانخ كاذل  علااى أن اإلساالم هاو ويااه الدولا  وأن مجيااع مااوا ن ال لاد مساالمون حكماااا 
علاى اإلسالمم وقكاه  وحري  الديه ولارس  ال.اائر مقياد  حيثماا كاناا لارساتها قاد  ااثر سال اا 

مااع  لدينااع اااراح  وعلناااا ، لكااه حتظاار م.ااا ر  اماارق لغااري امساالما لارساا  شاااائره  حبرياا  نساا ياا 
 م(٧٦)اموا نا امسلما

إىل أن اإلمااراة الاربيا  امت اد     تااذ  ادابري قاالا  لتنفياذ  ٢وأشارة الورق  ام.ارتك   -3٥
م وذكرة منظم  أمريكيون ماه أ ا  (٧٧)التواياة امتالق  حبري  التا ري واحلصوأل على امالوماة

  ا ياااا   نفيااااذ األحكاااااام  ب ١١١-١٢٨يه أن التواااااي  الدققرا ياااا  وحقااااوق اإلنسااااان يف ال  اااار 
   نفاذ، إذ قوضااا  .اريااة أاارى بصااور  م اشار  أشااكاأل  (٧٨)الدساتوري  امتالتخقا  حبرياا  التا اري 

 م(٧٩)3٠احلماي  الدستوري  حلري  التا ري، امنصوق عليها يف اماو  
  ق لااا  واااي  قاادمتها النمسااا والحظااا قرونااا اليااه ويفناادر  أن اإلماااراة الاربياا  امت ااد -3٦

، و وااااااي  أاااااارى قااااادمتها بلايكاااااا (٨٠)ب.ااااالن محايااااا  اماااااداقاا عاااااه حقاااااوق اإلنساااااان والصااااا اقيا
، بياد أن امنظما  أعرباا عاه أسافها الاميال الساتمرار (٨١)احرتام حري  التا ري و كويه ا ماياة ب.لن

 م(٨٢)  لا ذل اضشهاو امداقاا عه حقوق اإلنسان ب.ك  منهاي يف السنواة اليت
وذكاارة ماسساا  الكراماا  أن الاديااد مااه الناشااشا الساالميا قااد حوكمااوا علااى  انتقاااو   -3٧

احلكوماا  يف وسااائط التواااا  اال تماااعي وأن الساالشاة ال  اا األ حتتااا  ساااناق ال اامري الااذيه 
ون م وذكاار امركاا  الااادوخل للادالاا  وحقاااوق اإلنسااان أن القاااان(٨3)أوينااوا باااد حماكمااااة مااري عاولااا 

اماااادتخأل للقاااانون ا ناااائي ياااارا للاشااار احلااال يف حريااا  التا اااريم وقكاااه أن  ٢٠١٦لسااان   ٧ رقااا 
م وأعرباا (٨4) ستادم با  امواو ذريا  الحتاا  امداقاا عه حقاوق اإلنساان و قيياد حاريته 

 هناااع قاايلن اإلنسااان، وحقااوق للادالاا  الاادوخل للمركاا  ووققاااا م (٨٥)ماسساا  الكراماا  عااه قلاال لاثاا 
 م(٨٦)ا ضمري يف اإلماراة الاربي  امت د سا ٢٠٠ حواخل
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وذكااااااارة منظمااااااا  أمريكياااااااون ماااااااه أ ااااااا  الدققرا يااااااا  وحقاااااااوق اإلنساااااااان يف ال  اااااااريه  -3٨
اإلمااااراة الاربيااا  امت اااد     نفاااذ  وااااياة ا ولااا  الثانيااا  للساااتاراا الااادوري ال.اااام  إماااا  أن

يلااااااع حلماياااااا  حرياااااا  التا ااااااري، ومنهااااااا أو  اد ١٩٨٠قااااااانون الصاااااا اق  وامن.ااااااوراة لاااااااام  إبلغاااااااق
 الورقاااا  وأشااااارة م(٨٩)م وأعربااااا ماسساااا  الكراماااا  عااااه قلاااال لاثاااا (٨٨()٨٧)١٠٦-١٢٨ التواااااي 
الاايت يفرضااها قااانون الصاا اق  وامن.ااوراة علااى حرياا  التا ااري  اوة يف  القيااوو أن إىل ٢ ام.اارتك 

 م(٩٠)كرتوني ب.لن مكاق   ا رائ  اإلل ٢٠١٢لسن   ٥ظ  القانون االحتاوي رق  
وذكرة ماسس  الكرام  وقرونا اليه ويفنادر  أن امتهماا يف ق اي   اإلمااراة الاربيا   -3٩

    يسااانوا إال ممارسااته  الساالمي  حلقهاا  األساسااي يف حرياا  التا ااري، مبااا يف ذلاا  ٩4امت ااد  
 م(٩١)على اإلنرتنا

ن يف ال  ااااريه إىل أن وأشااااارة منظماااا  أمريكيااااون مااااه أ اااا  الدققرا ياااا  وحقااااوق اإلنسااااا -4٠
اإلماراة الاربي  امت د     ق ا  التوااياة الداعيا  إىل إاالح قاانون مكاق ا  ا ارائ  اإللكرتونيا ، 

و  يتاااذ أي اشااواة مواقماا  القااانون  (٩3)١٠٨-١٢٨و (٩٢)١١٢-١٢٨مبااا يف ذلاا  التوااايتان 
ذكاار  مااع اماااايري الدولياا م وعلااى الاارم  مااه أن قااانون مكاق اا  ا اارائ  اإللكرتونياا  يت اامه أحكاماااا 

 التقارير أهنا  ساى إىل احلد ماه انت.اار احملتاوى امتشارو علاى اإلنرتناا، قيلناع ياشاي احلكوما  أي ااا 
لحقااااا  امساااااتادما بسااااا ب التا اااااري عاااااه  راق سااااالش  واساااااا  لرااااااد اال صااااااالة اإللكرتونيااااا  وم

م وأشارة ماسس  الكرام  بدورها إىل أن قانون مكاق   ا رائ  اإللكرتوني ، الذي حارم (٩4)ماارض 
م (٩٥)الت.هري وينخ على عقاوابة سااني  قاساي ، يخساتادم بصاور  مت اياد  لقماع اماارضا  السالمي 

 قانونيااا  أن أحكامع امصوم  ايام  مام    وقر أساساا وذكر امرك  الدوخل للادال  وحقوق اإلنسان 
مقاضااااا  وساااااه األشااااااق الااااذيه يسااااتادمون  كنولو يااااا امالوماااااة النتقاااااو ك ااااار امساااااولا، 

م وأبادة قروناا الياه (٩٦)للدقا  عاه اإلاالح السياساي، أو  نظاي  مظااهراة ماري ماراخ  اا أو
 م(٩٧)ماراة الاربي  ملحظاة لاثل ويفندر  واحلمل  الدولي  مه أ   احلري  يف اإل

وأعرباا احلملا  الدوليا  ماه أ ا  احلريا  يف اإلمااراة الاربيا  عاه قلقهاا إ اق االقتقااار إىل  -4١
لل ملا  الدوليا  ماه أ ا  احلريا  يف  إ ار قاانوين يانظ  ويرااد اساتادام  كنولو ياا امراق ا م ووققااا 

ني  يت امه أنظما  للاهااة الفاعلا  ماه ماري الادوأل، اإلماراة الاربي ، قيلن قانون ا رائ  اإللكرتو 
 م(٩٨)لكه ال و وو ب سا   للئ    نظ  اعرتاا احلكوم  ل يا ة اموا نا ومجاها

أن  وذكاارة منظماا  أمريكيااون مااه أ اا  الدققرا ياا  وحقااوق اإلنسااان يف ال  ااريه أي اااا  -4٢
 (٩٩)١٠٥-١٢٨  التوااااايتا  ش ياااال قااااانون مكاق اااا  ا اااارائ  اإللكرتونياااا   ااااالا إالفاااا  م اشاااار 

، اللتا  ل تا إىل اإلماراة الاربيا  امت اد   يساري عما  اماداقاا عاه حقاوق (١٠٠)١١٧-١٢٨و
 م(١٠١)اإلنسان ومنع م ايق  الناششا والص اقيا

، ٢٠١٧وأشاار امركاا  الادوخل للادالاا  وحقاوق اإلنسااان إىل أناع أن.اائا، يف  ذار/مااارس  -43
 ٢٢٠مبو ب القرار الو اري رق   (١٠٢)وي  امتاصص  يف  رائ   قني  امالوماةالنياب  الاام  االحتا

إىل أن هيئا   نظاي  اال صااالة أساند إليهاا ااتصااق  ٢م وأشاارة الورقا  ام.ارتك  ٢٠١٧لسان  
حاب امواقع ال. كي  اليت  رو  ل رهاب وامن.اوراة اإلابحيا  وا رقا م ماري أن اهليئا   ساتادم 

كاي حتااب ب.اك  ال مالر لاع امواقاع ال.ا كي  الايت حتما  حمتاو ة  نتقاد الدولا  ناا   رقا   ل
م وذكااارة قروناااا الياااه ويفنااادر  أن السااالشاة  ساااتادم (١٠3) ااادعو إىل اإلاااالح السياساااي أو

بااارام  اساااس حاساااويب ومااااداة مراق ااا  متشاااور  لرااااد اماااداقاا عاااه حقاااوق اإلنساااان و  يااا  
 م(١٠4)امالوماة مه حواسي ه 
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وواالا قرونا اليه ويفنادر  أن التاو ر السياساي والدبلوماساي امساتمر باا اإلمااراة  -44
الاربياا  امت ااد  وأحااد ال لاادان اجملاااور  أوى إىل  ا ياا  القيااوو امفروضاا  علااى حرياا  التا ااري والرقاباا  

ندر  الذا ي  يف افوو امدونا والص اقيا يف اإلماراة الاربي  امت د م و فيد قرونا اليه ويف
، أن أي اشاااااب ينتقااااد  اااادابري ٢٠١٧أن اإلماااااراة الاربياااا  امت ااااد  أعلنااااا، يف ح يران/يونيااااع 

م وأشااارة احلملاا  الدولياا  مااه (١٠٥)احلكوماا  ضااد هااذا ال لااد اجملاااور سااوو حياااك  ابعت اااره  رقاا 
لساافر، أ اا  احلرياا  يف اإلماااراة الاربياا  إىل أن القيااوو امفروضاا  علااى احلاال يف الاماا ، والتالااي ، وا

شاخ على األق م وقد  .تا أسر بس ب احلصار  ١3 3٠٠واحلل يف حري  التا ري قد  الا 
 م(١٠٦)حا  لب مه رعا  هذا ال لد اجملاور مغاور  اإلماراة الاربي  امت د 

أن الدساااتور ي ااامه احلااال يف حريااا  التاماااع  ضااامه حااادوو  ٢وذكااارة الورقااا  ام.ااارتك   -4٥
 م(١٠٧)الاملي ، حتظر مجيع االحتاا اة  قري اا  القانون م ولكه يف اممارس 

مه التوااياة امتالقا   أن اإلماراة الاربي  امت د     نفذ أ ا  ٢وأقاوة الورق  ام.رتك   -4٦
م وياتااال التنظاااي  النقااااايب للامااااأل ماااري قااااانوين يف اإلمااااراة الاربياااا  (١٠٨)حبريااا   كاااويه ا ماياااااة

منظماة اجملتمع امدين على اماوا نا اإلماارا يا، علاى الن او  ، و قتصر ام.ارك  يف(١٠٩)امت د 
يف شاالن ا ماياااة ذاة النفااع الاااامم  ١٩٧4لساان   ٦امنصااوق عليااع يف القااانون االحتاااوي رقاا  

وين غااي  مياااع ماسسااي وأع ااااق منظمااااة اجملتمااع امااادين أن يكوناااوا حاااملا  نساااي  اإلمااااراة 
 م(١١٠)الاربي  امت د 

إىل أن اإلضاااراابة قاااد  رقاااى إىل سااالوع إ راماااي، مبو اااب  ٢الورقااا  ام.ااارتك  وأشاااارة  -4٧
قانون الام م ويوا ع ام.اركون يف اإلضراابة اإليقاو عه الام م ويف حال  الامااأل األ اناب، 

 م(١١١)ينشوي اإلضراب على اشر الرتحي 
شاااالن يف  ٢٠٠٨لساااان   ٢وذكاااارة قرونااااا اليااااه ويفناااادر  أن القااااانون االحتاااااوي رقاااا   -4٨

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  

 م(١١٢)مام اا  حتديداا 

 (١١3)حظر مجيع أشكاأل الرق  

ا  أن مجياااع أشاااكاأل االااااار ابل .ااار لنوعااا  مبو اااب ذكااار ام.ااارو  الااااامي اماااان ابالحتاااا -4٩
، بيااااد أن القااااانون ال يت اااامه محاياااا  ضاااا ا  االاااااار مااااه ٢٠٠٦لساااان   ٥١القااااانون االحتاااااوي رقاااا  

م وأواااى ام.اارو  الاااامي امااان ابالحتاااا  اإلماااراة الاربياا  امت ااد  أبن  كفاا  عاادم (١١4)االحتاااا 
م وذكااارة منظمااا  منااااارو (١١٥)مراكااا  احتااااا  امهاااا ريهاااارإ األشاااااق امتاااار  ااا  وإياااداعه  يف 

حقوق اإلنسان أن هناع حا   إىل مواال  إحاو  وا ن باا الوقايا  وامقاضاا  واحلمايا  واعت اار حقاوق 
 م(١١٦)اإلنسان ل شااق امتار    حمور أي   دابري وسياساة  خاتامد مكاق   االاار

 (١١٧)احلل يف ا صواي  واحليا  األسري   
( أن قااااانون مكاق اااا  ا اااارائ  اإللكرتونياااا  AccessNowذكاااارة منظماااا  الواااااوأل ا ن ) -٥٠
ااارم التا ااري ام.اارو م وابمثاا ، باادا أن التاااديلة الاايت  يت اامه لغاا  ق فاضاا   ااداا  ٢٠١٢ لساان 

 سااتهدو التكنولو ياااة ال ااروري  ممارساا  حقااوق اإلنسااان  ٢٠١٦أوالااا علااى القااانون ساان  
م وأافال القاانون يف الوقااق ابمااايري (١١٨)مبا يف ذل  ال. كاة االقرتاضي  ا اا  على اإلنرتنا،
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الدولي  حلماي  احلل يف حري  التا اري وقاد اساتادم لسااه مساتادمي اإلنرتناا بصاور  قاساي  يف 
 م(١١٩)مسائ  التا ري احملمي ، مبا يف ذل  احملاوخة السلمي  وا اا 

 ماا ة والثقاف ةاحلقوق االقت ادية واالجت -٣ 

 (١٢٠)احلل يف الام  ويف ظروو عم  عاول  وموا ي   
ذكااارة منظمااا  منااااارو حقاااوق اإلنساااان أن حمدوويااا  عااادو امفت.اااا اميااادانيا  .اااك   -٥١

أمااام ضاامان االمتثاااأل الكاماا  لقااوانا الاماا م قااادو امفت.ااا الااذيه  ااوظفه  و ار  الاماا   حتااد ا 
، بينمااا يصاا  عاادو امن.ااةة امسااال  لاادى الااو ار  3٦٧  هااو إل ااراق عملياااة التفتاايش اميدانياا

 م(١٢١)من.ل ، ي يد عدو مستادميها عه أربا  مليا 3١4 44٠أكثر مه 

 حقوق اشخاص حمدديص او فحلا  حمددة -٤ 

 (١٢٢)امرأ   
ذكاارة منظماا  هيومااان رايااتس وو ااش أن التميياا  علااى أساااس ا اانس ونااو  ا اانس مااري  -٥٢

، علاى الارم  ماه ق اوأل اإلمااراة ٢٠١٥تميي  يف قانون مكاق   التميي  لسن  مدر  يف  اريا ال
أن   ادر  ابلكاما  يف الدساتور أو  ٢٠١٢الاربي  امت د  أثناق االستاراا الدوري ال.ام  لاام 

 م(١٢3)مريه مه الت.ريااة الو ني  م دأ امساوا  با الر   وامرأ  
امساوا  يف حقاوق ا نساي  أن قاانون ا نساي  قيتا  علاى وذكرة احلمل  الاامي  مه أ    -٥3

حال الر ااأل  3أساس نو  ا نس قيما يتالل مبن  ا نسي  لل و ا مري اموا نام و كارس امااو  
اإلمااارا يا يف ماان   نساايته  إىل ال و اااة األ ن ياااة، إال أن اماارأ  اإلمارا ياا  حمروماا  مااه احلاال 

 م(١٢4)نفسع
مساائ   ٢٠٠٥لسان   ٢٨منظم  هيومه رايتس وو ش، ينظ  القانون االحتااوي رقا   ووققاا  -٥4

األحااواأل ال.اصااي ، و تساا  بااا  أحكامااع ابلتميياا  ضااد اماارأ م قالااى ساا ي  امثاااأل، ياانخ القااانون 
علااى أنااع، لكااي  تاا و  اماارأ ، حااب أن ياقااد وليهااا الااذكر عقااد  وا هااا  وللر اااأل احلاال يف  شلياال 

واحااد، يف حااا حااب علااى أي اماارأ   رمااب يف الشاالق مااه  و هااا أن  قاادم  و اااهت  مااه  انااب 
إىل حمكمااا   وقكاااه للمااارأ  أن  فقاااد احلااال يف النفقااا  إذا رق اااا، علاااى سااا ي  امثااااأل، إقامااا    ل ااااا 

  اعا    و هاام وقكاه أن  اتال امارأ   نوين  وامارأ  مل ما  بعلقاة  نسي  مع  و ها وون عذر قا
 م(١٢٥)االستثناقاة القليل ، إذا قررة الام  مه وون مواقق   و هامري مشيا ، مع با  

مااه قااانون الاقااوابة اياا  قاارا  ٥3وواااالا منظماا  هيااومه رايااتس وو ااش أن اماااو   -٥٥
  و  عقوباا  علااى  و تااع وأتويااب األ فاااأل القصاار  مااا   ال يتااااو  االعتااداق احلاادوو امنصااوق 

م وعالو  علاى (١٢٦)م وال ياتل االمتصااب ال و اي  رقا عليها يف ال.ريا ، أو القانون اإلسلمي
است.ااااهدة قيااااع بقااااانون  - ، أااااادرة احملكماااا  الاليااااا االحتاوياااا  حكماااااا ٢٠١٠يف عااااام  ،ذلاااا 

أ ااا ة قيااع ضاارب األ وا  ل و اااهت  وإيقااا  أشااكاأل أااارى مااه الاقوباا  أو اإلكااراه  - الاقااوابة
 م(١٢٧) سدي   ه، شريش  أال  رتع  خراا 

مااه قااانون الاقااوابة الاايت ااارم  3٥٦منظماا  هيااومه رايااتس وو ااش،  اانخ اماااو   اا ووققاا -٥٦
)ولكه ال  ارتخو(  هت  الارا  عقوب  ونيا ابلساه مد  سن م ويف اممارس  الاملي ،  ساتادم 
حماااك  اإلماااراة الاربياا  امت ااد  هااذه اماااو  إلواناا  األشااااق واحلكاا  علاايه   اارائ  الاا  ، الاايت 

 م (١٢٨)قاة ا نسي  ابلرتاضي اار  إ ار ال وا  با شاصا مه  نس مغاير .م  الال
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ب ااامان ماااا يكفاااي ماااه  ١وأوااااا منظمااا  منااااارو حقاااوق اإلنساااان والورقااا  ام.ااارتك   -٥٧
 م(١٢٩)الدع  ألمراا التاايف ال دين والنفسي وكذا  ل ال رر للنساق ض ا  الانا

 (١3٠)األ فاأل  
يا  إلهنااق مجياع أشاكاأل الاقوبا  ال دنيا  الايت متاارس ضاد األ فااأل أن أقاوة ام اور  الاام -٥٨

إيقا  الاقوب  ال دني  ابأل فاأل قا  قانوين، على الرم  مه التواياة امتكرر  الداعي  إىل حظرهاا 
الااايت قااادمتها  نااا  حقاااوق الشفااا  والتوااااي  الااايت قااادمتها اللانااا  امانيااا  حبقاااوق األشاااااق ذوي 

 للم ااااور  ووققااااا مقدمااا  يف ا ولااا  الثانيااا  للساااتاراا الااادوري ال.اااام م اإلعاقااا ، وكاااذل   لااا  ا
الاامي ، ققد رق اا اإلمااراة الاربيا  امت اد   وااياة االساتاراا الادوري ال.اام  حبظار مجياع 

 م(١3١)أشكاأل الاقوب  ال دني 
امااااااادارس وواااااااالا ام اااااااور  الاامياااااا  أبن الاقوباااااا  ال دنيااااااا  ل  فاااااااأل مااااااري قانونياااااا  يف  -٥٩

واماسساة الاقابي م لكنها قانوني  يف مجيع األماكه األارى، مبا يف ذل  يف امن أل وكذا كاقوبا  
علااى  رقاا م وأشااارة ام اااور  الاامياا  إىل سااه قااانون حقااوق الشفاا  )قااانون  الووقاا  ( منااذ  ااار 

ي  ، لكاااه ياتقاااد أناااع ال يو اااد ماااا ي.اااري إىل حظااار اااار ٢٠١3اساااتاراا ووري شاااام  يف عاااام 
 م(١3٢)للاقوب  ال دني  يف مجيع األماكه

وأشاااارة ال.ااا ك  الدوليااا  حلقاااوق الشفااا  إىل أناااع ال يو اااد أي مقت اااى ب.ااالن الاقوبااا   -٦٠
ال دنياا  كاقوباا  حتكاا   ااا احملاااك  يف قااانون الاقااوابة، وقااانون األحاادا  ا اااحنا وام.اارويه أو 

 قااااد   ااااون للاقوباااا  ال دنيااا  مبو ااااب مريمهاااا مااااه القاااوانا ا نائياااا م بياااد أن األ فاااااأل ا ااااحنا
إاااب  م.اا   لتلا  الايت أوياه  - وماه ابب االنتقاام - ،ال.ريا م و .م  الاقوابة ا لد وال رت

 م(١33)ا اين إبحلاقها ابل  ي 
وذكارة ال.اا ك  الدولياا  حلقااوق الشفا  أنااع ال حااو  احلكاا  علاى حااد ، مبو ااب قااانون  -٦١

إلعاادام أو الساااه أو الاقااوابة امالياا م ومبو ااب هااذا القااانون، األحاادا  ا اااحنا وام.اارويه، اب
 ١٠، أبكثاار مااه حااو  أن حيكاا  علااى حااد ، حيااث  كااون الاقوباا  اإلعاادام لااوال كونااع حاادخا  ال

م بيد أن قانون الاقوابة ومريه مه القوانا ا نائيا  ال  نش ال علاى احلاد أو ا ارائ  سنواة ساناا 
قوابهتااا اإلعاادامم وياانخ قااانون احملاااك  ال.اارعي  علااى أن  نظاار امو  اا  للقصاااق، والاايت  .اام  ع

احملاااك  ال.اارعي  يف الق ااا  امتالقاا  اب اارائ  ام عااوم ار كا ااا مااه ق اا  أحاادا ، وأشااارة إىل أن 
 م(١34)عقوابة ال.ريا   نش ل

وأواااا ال.اا ك  الدولياا  حلقااوق الشفاا  أبن  رقااع اإلماااراة الاربياا  امت ااد  احلااد األوىن  -٦٢
 م(١3٥)لسه امساولي  ا نائي 

 (١3٦)امها رون والل ئون وملتمسو اللاوق وام.روون واالياا   
ذكااااار ام.اااااارو  الااااااامي امااااااان ابالحتااااااا  أن الاماااااااأل األ اناااااب ياااااادالون اإلماااااااراة  -٦3

امت ااد  عااه  رياال نظااام الكفالاا ، الااذي يااربط أتشاارياهت  أبرابب الاماا م ومااه بااا هاااالق،  الاربياا 
مثا  الت.ااييد وا ادماة والاماا   - الامااأل ذوو األ ااور امتدنيا  الااااملون يف قشاعااة مايناا يااد 
 م(١3٧)على و ع ا صوق ه  األكثر عرض  للستغلأل يف إ ار نظام الكفال  - امن خل
وذكاارة منظماا  هيااومه رايااتس وو ااش أن قئاا  الاماااأل امهااا ريه الاري اا  ال  اا األ، علااى  -٦4

، ٢٠١٦م ويف عاااام (١3٨)الك اااري  للامالااا ، عرضااا  للساااار  ب.اااك  حااااوالااارم  ماااه اإلاااالحاة 
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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 

 م(١3٩)ه م بيد أن هذه اإلالحاة ال  نش ل على الاماأل امن لياالاقد يف حاأل انتهاع حقوق
وذكاااار ام.اااارو  الاااااامي امااااان ابالحتاااااا  أن الاماااااأل امناااا ليا مااااري م.اااامولا بقااااوانا  -٦٥

علاااى  حتدياااداا  ١٩٨٠لسااان   ٨ماااه القاااانون رقااا   3الامااا م قالاااى سااا ي  امثااااأل، ال  ساااري امااااو  
ياملااون يف منااا أل ااااا ، قاايلهن  مارضااون ب.ااك  ااااق  ااادم امنااا أل ا اااا  م وحيااث أهناا  

 م(١4٠)لظروو عم  مسيئ  وللستغلأل
ااوما  من ليا  مهاا ر  علاى األقا   ١4٦ ٠٠٠منظم  هيومه راياتس وو اش،  و اد  ووققاا  -٦٦

يف اإلماراة الاربي  امت د  ألمراا التنظيا والش خ ورعايا  األسارم ووثقاا منظما  هياومه راياتس 
مااه االنتهاكاااة ضااد الاماااأل امناا ليا، مبااا يف ذلاا  عاادم وقااع األ ااور، واحلاا س يف وو ااش جمموعاا  

ساااع  مااه وون أي قاارتاة راحاا  وال عشاا ، ويف بااا  احلاااالة  ٢١ال يااا، وأ م عماا   صاا  إىل 
م ويوا اع الامااأل امن لياون عق ااة قانونيا  وعمليا  أماام أو  نساياا  واعتداق أرابب الاما  علايه  بادنياا 

 م(١4١)أعيد الاديد منه  إىل بلداهن  مه وون أن  نصفه  الادال االنتصاو، و 
با ا  اإلاالحاة الراميا  إىل   و  محايا   وأحا ا منظم  هيومه رايتس وو ش علماا  -٦٧

، ماه امقارر أن ينتقا  الامااأل امن لياون ماه ااتصااق ٢٠١٧الاماأل امن ليام ق  لوأل هناي  عاام 
رو ال .ري  والتو ا، اليت  .رو علاى مجياع الامااأل ا ااريهم بياد أن و ار  الداالي  إىل و ار  اموا

منظماا  هيااومه رايااتس وو ااش أشااارة إىل أن هااذه ا شااو ، وإن كانااا هاماا ،    اااو إىل اسااتفاو  
، اعتمادة اإلمااراة ٢٠١٧الاماأل امن ليا مه أو ع احلماي  اليت يوقرها قانون الام م ويف عاام 

ماه شالنع أن ياا   محايا  الامااأل امنا ليا، مباا يف ذلا  مان ه    ديداا  انو ا ق الاربي  امت د  أي اا 
وإ ا   مدقوع  األ ر، لكه  دابري احلماي  هذه ال   األ أضاا ماه  لا  الايت  يوم راح  أس وعياا 

 م(١4٢)ينخ عليها قانون الام 
امت ااااد  وأشااااارة منظماااا  مناااااارو حقااااوق اإلنسااااان إىل أنااااع ين غااااي ل ماااااراة الاربياااا   -٦٨

التااياا  بساااه الت.اااريع ا ديااد امتالااال ابلامااااأل امناا ليا وضااامان  نفياااذ القااانون حبياااث متتثااا  لاااع 
م وذكاارة منظماا  هيومااان رايااتس وو ااش أن (١43)كاااملا   وكاااالة التوظيااا وأرابب الاماا  امتثاااالا 

ن ا ااو  اللااوائ  وعملياااة التفتاايش وإنفاااذ الاقااوابة امتساام  ابلقااو  أماار ابلااا األمهياا  يف ضااما
 م(١44)وكاالة التوظيا وأرابب الام  للمساقل  و اله  يتقيدون ابلقانون

وأشاااار ام.ااارو  الااااامي اماااان ابالحتااااا  إىل أن امهاااا ريه والل ئاااا قكاااه أن يظلاااوا  -٦٩
رهه االحتاا  مه شهر إىل أكثر مه سن م وليسا للمنظماة الدولي  حلقوق اإلنسان إمكانيا  

 م(١4٥)قل امستادم  الحتاا  األشااق ألس اب  تص  ابهلار الواوأل إىل امرا
ووقااال ماااا ذكااار ام.ااارو  الااااامي اماااان ابالحتااااا ، هنااااع ماااا ال يقااا  عاااه سااا ا  مراقااال  -٧٠

 سااتادم للحتاااا  ذي الصاال  ابهلااار ، وي اادو أهنااا مجياهااا، ابسااتثناق واحااد  منهااا، امااع بااا 
 م وعلو  علاى ذلا ، حاري يف أحادها، سااه ويب احل س ا نائي والوظائا ذاة الصل  ابهلار 
 م(١4٦)امرك ي للنساق، احتاا  األ فاأل مع أمهاهت 

وذكرة منظم  هيومه رايتس وو ش أن الاماأل امهاا ريه ال حيال هلا  التنظاي  أو امفاوضا   -٧١
 م(١4٧)ا ماعي ، ويوا هون عقوابة إن أضربوا عه الام 
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 ٢٠٠٨لسان   ٧لال ، ققد ناخ مرساوم جملاس الاو راق رقا  لفريل الام  امان اب ووققاا  -٧٢
علااى و ااوب ا ااو  امهااا ريه الااذيه ي  ثااون عااه عماا ، أي  صااري  اإلقاماا ، لف ااوق   ياا  
 إل امي  للك.ا عه األمراا امادي ، ومنها قاريوس نقاخ امناعا  ال .اري /اإليد ، والسا ، والتهااب

 بفااريوس نقااخ امناعاا  ال .ااري  مااري ماااهلا   ياااا  الك اادم وياتاال امهااا رون الااذيه  ت ااا إاااابته 
إىل أنع  رى، يف كاانون  م وأشار قريل الام  امان ابلال  أي اا (١4٨)للام  وحري  رحيله  قوراا 

،  ادي  اللوائ  القائم ، اليت حب مبو  ها علاى امهاا ريه الاذيه يسااون إىل ٢٠١٦الثاين/يناير 
 ٥ا  و  بدوره  لف اوق   يا ، وذلا  مبو اب مرساوم رقا  التاديد السنوي لتصري  إقامته  

 م(١4٩)٢٠١٦لسن  
وأواااى قرياال الاماا  امااان ابلااال  اإلماااراة الاربياا  امت ااد  حبماياا  حاال امهااا ريه يف  -٧3

م وحااب علااى امهااا ريه أن امالوماااة وعاادم أتاااري الت.ااايخ أو حاااب امالوماااة الش ياا  أبااداا 
بصااور  م اشاار  مالوماااة وم.ااور  شاااملتا عااه حااالته  الصاا ي م  يكااون قاااوريه علااى أن يتلقااوا

وحب أن  كون للمها ريه إمكاني  الواوأل إىل مجيع نتائ  الف وق الش ي  اليت ا ااوا هلاا يف 
 م(١٥٠)اإلماراة الاربي  امت د  وأن  قدم هل  نسخ منها

ماي الف اوق الش ياا  بو ااوب أن حت وأوااى قريال الاما  اإلماااراة الاربيا  امت اد  أي ااا  -٧4
حقوق امها ريه وإهناق لارس  إبلغ م.غتخلي امها ريه بصاور  م اشار  بينماا ال يشلاع امهاا رون 
 علااااى  اااادقل امالومااااااة امتالقاااا  بصاااا ته م وين غاااااي ل ماااااراة الاربياااا  امت اااااد  أن   ااااع حاااااداا 

 م(١٥١)الف وق الش ي للممارس  اليت  ق ي أبنع ال حو  إال ممثلي م.غتخ  امها ر  لقي نتائ  

 (١٥٢)عدقو ا نسي   
أشاااااااارة ماسسااااااا  الكرامااااااا  إىل محلااااااا   ساااااااوي  األوضاااااااا  القانونيااااااا  الااااااايت نظماااااااا يف  -٧٥
ماسساا   ، والاايت وعاادة بتاناايس ال اادونم بيااد أن الاملياا     ساافر، وققاااا ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفاارت 

 م(١٥3)الكرام ، عه أكثر مه إادار بشاقاة  ساي  حاالة انادام ا نسي 
وذكرة احلمل  الاامي  مه أ ا  امسااوا  يف حقاوق ا نساي  أن قاانون ا نساي  اإلماارا   -٧٦

مبااان   نسااايتها ل  فااااأل امولاااوويه يف إقليمهاااا إذا كاااانوا سيصااا  ون عااادقي  ال يت ااامه حكمااااا 
 م(١٥4)ا نسي  مه وون ذل 

ه ا نساي  اإلمارا يا ، قاد وذكرة احلملا  أن أ فااأل امارأ  اإلمارا يا  و و هاا، احملاروما ما -٧٧
ال يكااون مبقاادوره  التملاا  واحلصااوأل علااى ا اادماة الصاا ي  واال تماعياا م وقااد يوا ااع هاااالق 
األ فاااأل ااااوابة قيمااا يتالاال ابحلصااوأل علااى التالااي  يف اماادارس وا امااااةم وقااد حيرمااون مااه 

أي بلااد حيملااون إىل  ارحيله ، علااى الاارم  ماه عاادم و اوو  حريا  التنقاا ، وهاو مااا قااد يااوي أي اااا 
 م(١٥٥) نسيتع قكه  رحيله  إليع

  إلغاق ا نسي  والحظا منظم  هيومه رايتس وو ش أن السلشاة قد استادما أي اا  -٧٨
م وذكاااار اماهااااد امااااان ابنااااادام ا نسااااي  واإلومااااا  أن (١٥٦)كاااالوا  مااق اااا  امن.ااااقا أو امنتقااااديه

وبااو ري   ا نا إماارا يا ماه  نساايته   اسافاا سالشاة اإلمااراة الاربياا  امت اد  ماا قتئااا حتارم مااو 
مت ايد ، على الارم  ماه لاوائ  حظار احلرماان التاسافي ماه ا نساي  يف الدساتور وقاانون ا نساي م 

 م(١٥٧)وهذه اممارس   نظ  مبو ب مرسوم ااور عه الرئيس
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غااي ن.اار للماهااد امااان ابنااادام ا نسااي  واإلومااا ،  اانخ اإل ااراقاة علااى أنااع ين  ووققاااا  -٧٩
ماه  ١١4يف ا ريد  الر ي ، على الن و امنصوق عليع يف امااو   امرسوم باد  وقيع الرئيس عليع

الدسااتورم ورماا  ذلاا ،    ن.اار الساالشاة امرسااوم يف ا ريااد  الر ياا ، ومناااا إىل حااد ا ن مااه 
ما  امتهماا ماه رييا  امرساومم وبادأة لارسا  إلغااق ا نساي  ماع حماك حرموا مه  نسيته   اسفاا 

م وإضاااق  إىل كااون هاااذه اممارساا   اساافي ، قيلهناااا (١٥٨) ٩4يف ق ااي   اإلماااراة الاربياا  امت اااد  
منهااا  ، إذ  ت ااد  بااا  التقااارير عااه اريااد أساار أبكملهااا مااه  نساايتها، انتقاماااا ع.ااوائي  أي اااا 

 م(١٥٩)على ا راق السياسي  لل و /األب
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