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العامة لحقوق للحالة  في إطار الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل الكرامة بهذا التقريرقدمت  .1

 .2013االعتبار التوصيات المقدمة في حزيران / يونيه اإلمارات، مع األخذ بعين دولة اإلنسان في 

 عامإطار  1

وتقلصت الحقوق على مدى السنوات األربع الماضية تدهورت حالة حقوق اإلنسان في دولة اإلمارات   .2

المحامين والمعلمين والمدافعين عن وحاكمت السلطات بشكل كبير.  األساسية والحريات المدنية

 ندرجبموجب اتهامات ت القوميألمن ل بزعم تهديدهمحقوق اإلنسان وأي شخص ينتقد الحكومة علنا 

ر محاكمة سياسية في أكب عاشت البالد ر والتجمع السلمي. بوضوح ضمن حقوقهم في حرية التعبي

التي أصدرت في حقهم أحكاما  أمن الدولةشخصا اتهموا وقدموا إلى محكمة  94 همتتاريخ البالد، 

 .2014بعد عام  القمع واشتد ،1جائرةسجنية ثقيلة بعد محاكمة 

الجنسية بحجة "األمن القومي"  سحبالعمل ببدأت السلطات في اآلونة األخيرة عالوة على ذلك،  .3

من اإلعالن العالمي لحقوق  15كأداة جديدة ونهائية لقمع األصوات المعارضة، في انتهاك واضح للمادة 

 .اإلنسان

يال كنول، عقب زيارتها المعنية باستقالل القضاة والمحامين، غابري السابقة أعربت المقررة الخاصة .4

، عن قلقها البالغ 2014شباط / فبراير  5كانون الثاني / يناير إلى  27في الفترة من  لإلمارات 2الرسمية

عدم استقاللية القضاة والمحامين، المتعلقة بد، وال سيما إزاء حالة حقوق اإلنسان في البال

عن العالم الخارجي بمعزل الحتجاز السري واالنتهاكات الجسيمة التي ال تزال قائمة، بما في ذلك ا

 .والتعذيب

تبني قوانين  د بصورة متزايدة من خاللالحقوق والحريات في البال ديتقي يتم باإلضافة إلى ذلك، .5

، 2012لعام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وقانون 2014قانون مكافحة جرائم اإلرهاب لعام كقمعية: ال

لمعاقبة واصل هذه الترسانة القمعية بشكل متتستخدم و. لعقوباتوالتعديالت الجديدة لقانون ا

ضد الحكومة، وخاصة على وسائل  لنيةالناشطين السلميين بسبب تصريحاتهم أو مواقفهم الع

 .التواصل االجتماعي

 نطاق االلتزامات الدولية 

االتفاقية  على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وال لم تصادق دولة اإلمارات  على .6

الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري والبروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة 

 .لمناهضة التعذيب

 :التوصيات .7

 .التصديق على االتفاقيات المذكورة أعاله .أ

 اإلطار الدستوري والتشريعي 

، 1980لعام  3االستعراض الدوري الشامل األخير، وافقت اإلمارات على إلغاء قانون المطبوعاتالل خ .8

 .إال أن هذه التوصية لم تنفذ حتى اآلن وال يزال القانون ساري المفعول

بشأن "مكافحة جرائم اإلرهاب"،  7/2014، صدر القانون االتحادي رقم 2014آب / أغسطس  20في  .9

يثير الرعب بين مجموعة من الناس" أو أي عمل من شأنه أن  على أنههابي الذي يعرف العمل اإلر

مهد السبيل لتجريم ، وبالتالي 4العنيف لهذه األعمال حدد على سبيل المثال الطابع"الدولة" دون أن ي

 .االحتجاج السلمي تدخل في إطار أعمال

الذي و، 2014آب / أغسطس  13 في  5/2012قانون الجرائم اإللكترونية رقم  ت سلطات اإلماراتصدرأ .10

ينتهك الحق األساسي في حرية التعبير ويجرم التشهير والقذف وينص على أحكام سجن قاسية 

، أو نشر معلومات لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه"تصل إلى السجن المؤبد 

 .5أو دعا إلى "قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة"تستهدف 

                                                 
alrbyt-https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat- (2017يونيو  21معارًضا )تم االطالع على المقال في  94محاكمة جماعية غير عادلة لـ -اإلمارات    1

mardana-94-l-adlt-ghyr-jmayt-mhakmt-almthdt 
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat- ( 2017يونيو  21)تم االطالع على المقال في  استقالل نظامها القضائي زاإلمارات على تعزي تحثخبير األمم المتحدة  2

walmhamyn-alqdat-astqlal-dm-bsbb-qlqha-n-tbr-ammyt-khbyrt 
 . )المملكة المتحدة وبريطانيا وإيرلندا الشمالية(128.106التوصية رقم  3
 1المادة   4
 30المادة   5

https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alrbyt-almthdt-mhakmt-jmayt-ghyr-adlt-l-94-mardana
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alrbyt-almthdt-mhakmt-jmayt-ghyr-adlt-l-94-mardana
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alrbyt-almthdt-mhakmt-jmayt-ghyr-adlt-l-94-mardana
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-khbyrt-ammyt-tbr-n-qlqha-bsbb-dm-astqlal-alqdat-walmhamyn
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-khbyrt-ammyt-tbr-n-qlqha-bsbb-dm-astqlal-alqdat-walmhamyn
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-khbyrt-ammyt-tbr-n-qlqha-bsbb-dm-astqlal-alqdat-walmhamyn
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 34مادة قائمة ويضيف  132عدل يذي ال 7/2016رقم ، صدر المرسوم 2016أيلول / سبتمبر  18في  .11

الحقوق األساسية بما في ذلك الحق القانون  قانون العقوبات اإلماراتي. وينتهك هذا في مادة جديدة

في الحياة والحق في حرية الرأي والتعبير، فضال عن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين 

 .جمعياتال

 :التوصيات .12

 .الدوليةالمعایير  لمواءمتها مع األساسيةلحريات المقيدة ل الوطنية التشريعاتهذه  تعديل .أ

 حقوق اإلنسانالبنية التحتية لو المؤسسات 

مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس،  حداثدولة اإلمارات  بإ 6ى الرغم من التزامعل .13

 .لم يتم إنشاء أي هيئة من هذا القبيل حتى اآلن

، لجنة استشارية لحقوق اإلنسان ضمن 7/2013بموجب القرار رقم وفي المقابل أنشأت الحكومة  .14

بإبداء  للجنة البرلمانية الدائمة ضمن أمور أخرىهذه اكلفت ولإلمارات. المجلس الوطني االتحادي 

الدستور والتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية لدولة اإلمارات  معرأيها بشأن امتثال مشاريع القوانين 

من الواضح  ه، أقرت قوانين تقيد بشدة حقوق اإلنسان األساسية، فإن2013وبالنظر إلى أنه منذ عام . 

 .ولة نظرا لطبيعتها االستشاريةبسه تجاوزهاأن هذه اللجنة إما تفتقر إلى االستقالل أو يمكن 

حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية بإدراج برامج حقوق اإلنسان في المناهج الدراسية  إدارةوتهتم  .15

 والمظالم والملتمساتحقوق اإلنسان وتلقي الشكاوى  لمعاهد الشرطة ورصد مدى امتثالها للوائح

قدرتها على مدى اإلدارة وهذه عن نشاط  المعلوماتإال أن  حقوق اإلنسان. 7المتعلقة بانتهاكات

والواضح أنها تفتقر  .قليلة ي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسانالتحقيق بشكل مستقل وفعال ف

في متناول العموم وال يمكن  ليست 2016و 2015إلى الشفافية حيث أن تقاريرها السنوية لعامي 

 .لوزارةالعثور عليها على موقع ا

 :توصية .16

مؤسسة وطنية مستقلة دون مزيد من التأخير، تماشيا مع مبادئ باريس، وضمان استقالل إنشاء أ. 

 .وفعالية اآلليات األخرى لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

 لتعاون مع آليات حقوق اإلنسانا 2

 معاهداتب المنشأة هيئاتالالتعاون مع  

لمناهضة التعذيب، لكن مم المتحدة قية األ، انضمت دولة اإلمارات  إلى اتفا2012تموز / يوليه  19في  .17

، قد تأخر 2013آب / أغسطس  19إلى لجنة مناهضة التعذيب، الذي كان مقررا تقديمه في  تقريرها

 .تقريبابأربع سنوات 

 :توصية .18

 .تقديم التقرير الدوري المتأخر إلى لجنة مناهضة التعذيبأ. 

 التعاون مع اإلجراءات الخاصة 

النظر في دعوة المقرر الخاص المعني بحماية المتعلقة بتوصية العلى الرغم من قبول دولة اإلمارات  .19

منذ  لم تستقبل، ها، إال أنللقيام بزيارة للبالد 8وتعزيز حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب

تلقت اإلمارات في وقد المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة والمحامين. إال  استعراضها األخير

، طلب زيارة للمقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز 2014وجدد في آذار / مارس  2013أيلول / سبتمبر 

 .وإلى اليوم لم يتم تحديد موعد للزيارة لكن حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب،

. وقد 2005ا إلى عام لدى اإلمارات ثماني دعوات معلقة من قبل المكلفين بواليات خاصة، يعود بعضه .20

 .2017الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي آخر طلب لزيارة اإلمارات  في شباط / فبراير  قدم

                                                 
)تونس(  128.46ا( )ماليزي 128.45)البحرين(  128.44. )مونتي نيغرو( 128.43. )طوغو( 128.42رقم )بوركينافاسو، الكوت ديفوا والمالديف(  128.41.التوصية  رقم  6

 ()النرويج 128.47
 https://www.moi.gov.ae/ar/Central.Departments/genericcontent/for.administration.aspxاطلع على الموقع الحكومي   7

 يونيو( 22)تم االطالع عليه 
 )المكسيك( 128.150التوصية رقم   8

https://www.moi.gov.ae/ar/Central.Departments/genericcontent/for.administration.aspx
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 2012وتالحظ الكرامة أن طلب المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان في عام  .21

 2014في حرية الرأي والتعبير لعام والطلبات المقدمة من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق 

 .ما زالت قائمة دون إجابة

 :التوصيات .22

المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في سياق لزيارة  تحديد موعد، دون تأخير، .أ

 اإلرهاب؛مكافحة 

اإلعداد لزيارة كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمعني بحرية  .ب

 .التعبير والمعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

 التعاون مع مجلس األمن 

التزامها  اإلمارات انتهكت، فإن دولة 2017الصادر في حزيران / يونيه  9وفقا لتقرير مجلس األمن .23
هجومية ، حيث قدمت طائرات هليكوبتر 10األسلحة إلى ليبيا بخرقها لحظر تصدير كدولة عضو

 .وطائرات هجومية ومركبات مدرعة للقوات الموالية لخليفة حفتر

 :توصية .24
 .أ. احترام قرارات مجلس األمن الدولي واالمتثال لها

 تنفيذ االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان 3

 لحق في الحياة والحرية وأمن الشخصا 

 عقوبة اإلعدام 3.1.1

، وهو إجراء 11جميع عمليات اإلعدام اإلمارات بتعليقولة ، أمر رئيس د2014في كانون الثاني / يناير  .25

ومع ذلك، تم في كانون األول /  .عقوبة اإلعدامممارسة ل وقف نهائيخطوة أولى نحو فسر على أنه 

المعدل لقانون العقوبات اإلماراتي، الذي يوسع تطبيق عقوبة  7/2016إقرار القانون رقم  2016ديسمبر 

عض األحكام الجديدة تفرض عقوبة اإلعدام وال تنص على بديل أقل . بمادة 16اإلعدام على أكثر من 

وتتعارض أحكام اإلعدام اإللزامية مع الحق في الحياة على النحو المنصوص  كالسجن مدى الحياة.

الحق من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ألنها ترقى إلى الحرمان التعسفي من  3عليه في المادة 

 .12الحياةفي 

مجموعة واسعة من الجرائم بما ل اإلعدام بالنسبةالوة على ذلك، ينص القانون الجديد على عقوبة ع .26

" وقعت الجريمة أو شرع في  سواء [...]الدولة"رئيس  محاولة االعتداء على سالمةفي ذلك "

 األشدتطبيق عقوبة اإلعدام على "الجرائم  بشأنوالتي ال تمتثل للقاعدة الدولية  ،13ارتكابها"

 .فقط 14خطورة"

أخيرا، ينص القانون الجديد أيضا على تطبيق عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة فيما يتعلق بإنشاء  .27

وتنتهك هذه  .15إلى أعمال العنف أو أي عامل تشديد أو المشاركة في منظمات معينة دون اإلشارة

 .لتجمع وتكوين الجمعياتالمواد بوضوح الحق في الحياة، وتقيد في الوقت ذاته الحق في حرية ا

 :التوصيات .28

 إقرار وقف اختياري لعقوبة اإلعدام؛ .أ

 .تطبيقه على أخطر الجرائم اقتصارإلغاء أحكام قانون العقوبات التي تفرض عقوبة اإلعدام و .ب

 التعذيب: ممارسة مزمنة 3.1.2

                                                 
 (S/2017/466)( إلى رئيس مجلس األمن 2011) 1973القرار ب األممين المعنيين بليبيا المؤسسة عمالمن طرف لجنة الخبراء موجهة  2017يونيو  1رسالة بتاريخ   9

 (2016)2292القرار رقم   10
( 2017يونيو  14)تم االطالع عليه  2017فبراير  7وكالة األنباء الكويتية، االتحاد األوروبي يرحب بتعليق أحكام اإلعدام في اإلمارات   11

http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2359928&language=en 
 

ً تقرير   12  RC/4/20A/H، 2007يناير  29المرفوع إلى مجلس حقوق اإلنسان  المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا
 175المادة  7/2016اإلمارات ، القانون رقم  13
ً تقرير    14  /HRC/4/20A، 2007يناير  29المرفوع إلى مجلس حقوق اإلنسان  المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا
 181 و 180المواد   15

http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2359928&language=en


 

6 

المتحدة األمم اتفاقية  اإلمارات إلىمنذ االستعراض الدوري الشامل األخير، ورغم انضمام دولة  .29

عن العديد من هذه الممارسة حتى اآلن، وال زال التبليغ ، لم يتم القضاء على لمناهضة التعذيب

، ظهرت العديد من 2013سنة  9416اإلمارات مجموعة ، في أعقاب محاكمة وبالفعل متواصال.  الضحايا

 17أنها ممارسة منهجية. ومن بين األعمال االدعاءات المتسقة للتعذيب أثناء االحتجاز مما يدل على

حرارة يض لدرجات ، والتعرءالكهرباب قالتي أبلغ عنها السجناء الضرب باألنابيب البالستيكية، والصع

 .قصوى، والحرمان من النوم، والحبس االنفرادي لفترات طويلة

، ت انتزعت تحت التعذيباعترافااستنادا إلى الضحايا  حكم فيها علىجرى أيضا توثيق عدد من الحاالت  .30

ب الدكتور القطري على سبيل المثال، تم تعذي مناهضة التعذيب.من اتفاقية  15انتهاك للمادة  في

حتجازه ، وأجبر على التوقيع على اعترافات أثناء ا2013، الذي اعتقل في عام 18يدةعبد الرحمن الج

سبع سنوات  بسجنهقت الحق في والمحكمة العليا االتحادية قضت و في السجن لمدة ثمانية أشهر.

 .فقطالقسرية  اعترافاتهتمويل ومساعدة "منظمة سرية غير مشروعة" على أساس بتهمة 

وعلى الرغم من التزام دولة اإلمارات بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أثناء االستعراض الدوري  .31

وفي كانون  الممارسة هو السائد.للمتورطين في هذه اإلفالت من العقاب  إال أن، 19الشامل األخير

في السر  انفراديا عاما بعد أن احتجز 15 بالسجن 20، حكم على أحمد مكاوي2016األول / ديسمبر 

المدعي العام  هوعلى الرغم من إبالغ .للتعذيب إلجباره على اإلدالء باعترافاتثمانية أشهر وتعرض 

 .اعترافاتهتجاهل ادعاءات مكاوي وأخذت المحكمة ب إال أنهك، بذل

المقررة السابقة المعنية باستقالل القضاة ، أفادت 2014عام  اإلمارات فيفي أعقاب زيارتها إلى دولة  .32

رضت على القضاة والمدعين شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة ع 200بأن أكثر من  والمحامين

 انشغالهاأعربت عن و .قضائيةفي اإلجراءات ال أخذها بعين االعتبارلم يتم التحقيق فيها أو  العامين

 ."21"يشجع على إفالت الجناة من العقاب مما في مزاعم التعذيب ةجدي اتتحقيق غياب أيمن 

 :التوصيات .33

 ؛أي اعتراف تم الحصول عليه بهذه الطريقة استبعادوضع حد نهائي لممارسة التعذيب و .أ

المسؤولين عن  الحقةبالتعذيب ومإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع االدعاءات المتعلقة  .ب

 .ارتكابه

 الحق في محاكمة عادلة 

ها مباشرة لوزارة الداخلية وتعمل دون رقابة قضائية، اعتقالالدولة، التي تخضع  تواصل قوات أمن .34

لمحامين واألساتذة والمدافعين عن حقوق اإلنسان وأي شخص ينتقد الحكومة، دون أمر اعتقال أو ل

 .اعتقالهم بأسبابإبالغ األفراد 

ال و، السر طويلة في إلى مكان مجهول ويحتجزون لفترات أخذهمإلقاء القبض على الضحايا، يتم بعد  .35

وعالوة  .تحديد مكان قريبهممحاوالت األسر و / أو المحامين  تعترف السلطات باحتجاز الضحية رغم

والتي ، نات تجرمهمبياعلى ذلك، يتعرض األفراد للتعذيب البدني والنفسي من أجل الحصول على 

 .القضائية كدليل أثناء اإلجراءات تستخدم الحقا

 عقب زيارتها للبالد عن المقررة السابقة المعنية باستقالل القضاة والمحامين، أعربت 2014في عام  .36

 غيابوانتقدت أيضا  .واستخدام التعذيب بمعزل عن العالم الخارجيقلقها الشديد إزاء الحبس 

قضايا  والمضايقات التي يواجهها المحامون رهيباإلجراءات القانونية فضال عن التالضمانات الواجبة في 

األمم المتحدة إلى أن السلطة القضائية في البالد ال تزال تحت  ةخبير توأشار األمن القومي.

 .22مليةمن الناحية العالسيطرة الفعلية للسلطة التنفيذية، مما يجعل استقاللها مستحيال 

 :التوصيات .37

                                                 
aytjm-mhakmt-almthdt-alrbyt-https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-، 2013أبريل  3، معارًضا 94محاكمة جماعية غير عادلة لـ  -اإلمارات    16

mardana-94-l-adlt-ghyr (2017يونيو  16اطلع عليه في) 
n-tqaryr-almthdt-alrbyt-rama.org/ar/articles/alamarathttps://www.alka- 2013يونيو  27 اإلمارات  ـ تقارير عن تعذيب ممنهج في السجونالكرامة، تقرير،   17

alsjwn-fy-mmnhj-tdhyb (2017يونيو  16اطلع عليه في) 
d-ly-snwat-sb-balsjn-alhkm-https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat- 2017مارس  3اإلمارات: الحكم بالسجن سبع سنوات على د. عبدالرحمن الجيدة   18

0-aljydt-bdalrhmn (2017يونيو  21اطلع عليه في) 
 )إسبانيا( 128.132ك( و )الدانمار 128.131التوصية رقم   19
 عاما استناداً إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب 15اإلمارات: الحكم على المواطن اللبناني أحمد مكاوي بالسجن الكرامة   20

ly-astnadaan-ama-15-lmdt-balsjn-hkmaan-ylqy-mkawy-ahmd-allbnany-almthdt-alrbyt-https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat ( اطلع

 (2017يونيو  16عليه في
 A/HRC/29/26/Add.2.مجلس حقوق عن زيارتها إلى اإلمارات  إلى المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة والمحامينتقرير   21
 نفس المرجع  22

https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alrbyt-almthdt-mhakmt-jmayt-ghyr-adlt-l-94-mardana
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alrbyt-almthdt-mhakmt-jmayt-ghyr-adlt-l-94-mardana
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alrbyt-almthdt-mhakmt-jmayt-ghyr-adlt-l-94-mardana
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alrbyt-almthdt-tqaryr-n-tdhyb-mmnhj-fy-alsjwn
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alrbyt-almthdt-tqaryr-n-tdhyb-mmnhj-fy-alsjwn
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alrbyt-almthdt-tqaryr-n-tdhyb-mmnhj-fy-alsjwn
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alhkm-balsjn-sb-snwat-ly-d-bdalrhmn-aljydt-0
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alhkm-balsjn-sb-snwat-ly-d-bdalrhmn-aljydt-0
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alhkm-balsjn-sb-snwat-ly-d-bdalrhmn-aljydt-0
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alrbyt-almthdt-allbnany-ahmd-mkawy-ylqy-hkmaan-balsjn-lmdt-15-ama-astnadaan-ly
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 وضع حد لممارسة االحتجاز السري واحترام اإلجراءات القانونية الواجبة وضمان المحاكمة العادلة؛ .أ

 .ن السلطة التنفيذيةعوضمان استقالله  القضاءصالح إ .ت

 المساواة وعدم التمييز: الحق في الجنسية 

كلية  توصلت به الكرامة من لبحثووفقا  اإلمارات.ال تزال قضية انعدام الجنسية مستمرة في دولة  .38

لتسوية في حملة سجلوا أنفسهم فإن عددا غير معروف من البدون  بوسطن،الحقوق بجامعة 

 .الجنسيةعلى  هملحصولوسيلة  بإيجادالسلطات  تهم، بعد أن وعد2009-2008رة في الفت وضعياتهم

المسجلون د حصل البدون وق .23ملية عن إصدار بطاقات عديمي الجنسيةوبدال من ذلك، أسفرت الع

جزر القمر ل بعد ذلك على جوازات سفر الوضعية تسويةم عديمي الجنسية خالل عملية بوصفه

ويعاني حاملو جوازات جزر القمر من عديمي الجنسية من التمييز في  اإلمارات.بمساعدة حكومة 

الحصول على تأشيرة  خضوعهم لضرورةسوق العمل والمضايقات من جانب السلطات، بما في ذلك 

 .لعمل والرسوم المصاحبة لهال

يظلون فإنهم جزر القمر ل" الجنسية االقتصادية"على بال جنسية  صل أشخاصفي الواقع، عندما يح .39

لألطفال المولودين  وال يحق. إقامتهم المعتادمن عديمي الجنسية ويضحون قابلين للترحيل من بلد 

 الجوازات فقط.على بل  24الحصول على الجنسية القمريةوازات جال هذه لوالدين يحملونفي اإلمارات 

في يعتمدون  إال أنهم، 25للسفر إلى بلدان معينة هاويمكن لهؤالء األطفال وأولياء أمورهم استخدام

 .للحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل "ةلا"الكفعلى نظام اإلمارات 

كشكل من  "الجنسية"سحب  إلى السلطات أيضا لجأتمنذ االستعراض الدوري الشامل األخير،  .40

 .26إلسكات المعارضين السياسيينفعالة أشكال االنتقام وأداة 

 :التوصيات .41

 الجنسية ألسباب سياسية؛ لسحبوضع حد  .أ

 .2008خالل حملة  المسجلينس يتجنل إطالق عمليةسن تشريع و .ب

 حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات 

 وزادت، 27لم تنفذ توصيات االستعراض الدوري الشامل األخير اإلمارات،على الرغم من التزامات دولة  .42

وقد تمت محاكمة العديد من النشطاء  .التي ما فتئت تنتهكهاحرية الرأي والتعبير  القيود على

تحتجز ، وال تزال السلطات التواصل االجتماعيالسلميين بسبب "انتقادهم" للحكومة على وسائل 

 .سجناء الرأي المدانين بعد محاكمات غير عادلة

شخصا،  94، بدأت أكبر محاكمة سياسية في تاريخ دولة اإلمارات ، اتهم فيها 2013آذار / مارس  4في  .43

صدرت في في اإلطاحة بالنظام"، و  النية" ـومدافعون عن حقوق اإلنسان، ب شطاءمحامون ون ضمنهم

حقهم األساسي في ل ممارستهمسنوات وذلك لمجرد  10و  7 بالسجن تتراوح بين حقهم أحكام

على نطاق واسع المحاكمة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأدانتها هذه  حترمولم ت. حرية التعبير

 .29وهيئات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 28منظمات حقوق اإلنسان

قانون العقوبات تقيد بشدة حرية التعبير وتعاقب بالسجن لمدة لعالوة على ذلك، فإن األحكام الجديدة  .44

لكل من "سخر أو سنة  25و  10بين من أهان رئيس دولة اإلمارات"، وما  عاما " 25و  15تتراوح بين 

هان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها أو أي من أ

 ".30مؤسساتها

ينص على عقوبة قاسية تصل  و، يجرم التشهير 2012لعام  5قانون الجرائم اإللكترونية رقم  أخيرا، فإن .45

 معلومات،كل من نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية لالسجن المؤبد  إلى "

                                                 
 بطاقة مسجل اليحمل آوراق ثبوتية  23
 .95بشأن عديمي الجنسية، الفقرة  1954المفوضية السامية لشؤون الالجئين، كتيب عن حماية عديمي الجنسية بموجب اتفاقية   24
جوازات السفر المحصل  ترى أنريكية ألمدول الخليج المجاورة رفضت إعطاء التأشيرات لحاملي الجوازات القمرية المقيمين في اإلمارات. وزراة األمن الداخلي للواليات المتحدة ا  25

 قانون األمريكي.ال ترقى إلى مستوى وثائق السفر الشرعية كما يعرفها ال المواطنة االقتصادية" برنامج» إطارعليها في 
 ( 2017يونيو  21اطلع عليه في) ar/reports/617-http://www.ic4jhr.org/ar/activitesإسقاط الجنسية في دولة اإلمارات " المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان 26
 )الكويت(. 128.118)إيطاليا(، و رقم  128.111)تركمانستان(، رقم  128.109)إيرلندا(، رقم  128.105)بلجيكا(، رقم  128.103التوصيات رقم   27
 94منع مراقبي حقوق اإلنسان من دخول البالد، يزيد من مخاوف عدم توفر ضمانات لمحاكمة عادلة في قضية "اإلمارات  اإلمارات: الكرامة،   28

-lmhakmt-atdman-twfr-dm-mkhawf-mn-yzyd-alblad-dkhwl-mn-alansan-hqwq-mraqby-mn-https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat

adlt (2017يونيو  21اطلع عليه في.) 
 .2013فبراير  6، 20/2013الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، القرار رقم   29
 مكرر 176المادة   30

http://www.ic4jhr.org/ar/activites-ar/reports/617
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-mn-mraqby-hqwq-alansan-mn-dkhwl-alblad-yzyd-mn-mkhawf-dm-twfr-dmanat-lmhakmt-adlt
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-mn-mraqby-hqwq-alansan-mn-dkhwl-alblad-yzyd-mn-mkhawf-dm-twfr-dmanat-lmhakmt-adlt


 

8 

كما  .قمع المعارضة السلميةويستعمل هذا القانون ل". 31تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم

"تنظيم احتجاج دون " و 34" و "سمعة الدولة33بالوحدة الوطنيةو "اإلضرار " 32"إهانة الحاكم يجرم

محاكمة الصحفي في اآلونة األخيرة،  وجرت ."36"المشاركة في مجموعات غير مشروعة " و35ترخيص

ت سنوا 10و  3بالسجن  مابموجب هذا القانون وحكم عليه 38صر بن غيثاوالناشط ن 37تيسير سلمان

 .على التوالي

 :توصية .46

الحق في حرية  يقيدالذي  مكافحة جرائم تقنية المعلوماتتعديل أحكام قانون العقوبات وقانون  .أ

 .الدولية ومواءمته مع المعاييرالتعبير، 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب 

 .لإلرهاب ومبهمبشأن "مكافحة الجرائم اإلرهابية" على تعريف واسع  7/2014قانون رقم الينص  .47

ن مجموعة أنه أي عمل يهدف إلى إثارة الرعب بين العمل اإلرهابي على القانو هذا من 1وتعرف المادة 

الدولة" دون أن يحدد على سبيل المثال الطابع العنيف لهذه األعمال، ومن ثم معاداة من الناس" أو "

 .يمهد لتجريم المعارضة السلمية

 علىالمحتجز  عرضدون قابلة للتجديد تمديد فترة االحتجاز ثالثة أشهر بموجب قانون اإلرهاب يمكن  .48

 .، وبالتالي إنشاء نظام قانوني استثنائي ينتهك المعايير الدولية39قاض

 بأمر من إليها همنقل يتم، و40األفراد في مراكز مناصحة إيداععالوة على ذلك، ينص القانون على  .49

يستند إلى قرار إداري صادر عن  هذا اإلجراء ، إال أن41ةالمحكمة بناء على طلب من النيابة العام

هذا ما وهم. حتجازي يحرم األفراد من حق الطعن في شرعية ا، وبالتالاقضائي اقرار وليسالسلطات 

ثالث  مدتهبالسجن  مناصحة بعد أن قضى حكما الذي أرسل إلى مركز 42للمدون أسامة النجار وقع

ضر يوإدارة موقع إلكتروني  ة الدولة عبر تويتر" و "تصميمكراهينوات كاملة بتهمة "التحريض على س

 ."بمؤسسات اإلمارات

 :لتوصياتا .50

مع المعايير الدولية  مواءمتهو 2014لعام  يةاإلرهابالجرائم وضع حد للطبيعة القمعية لقانون مكافحة أ. 

 .لحقوق اإلنسان

                                                 
 30المادة   31
 29و  20المادة   32
 82و  24المادة   33
 32و  29المادة   34
 32المادة   35
 26المادة  36
thlatht-alsjn-https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat- السجن ثالث سنوات للصحفي األردني تيسير سلمان بسبب منشور على فيسبوكاإلمارات: الكرامة،   37

fysbwk-ly-mnshwr-bsbb-slman-tsyr-alardny-llshfy-snwat (2017يونيو  21اطلع عليه في ) 
alhkm-https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat- سنوات بسبب تغريداته على تويتر 10اإلمارات: الحكم على الحقوقي البارز ناصر بن غيث بالسجن الكرامة،   38

twytr-ly-tghrydath-bsbb-snwat-10-balsjn-ghyth-bn-nasr-albarz-alhqwqy-ly (2017يونيو  21اطلع عليه في) 
 41المادة   39
 كوم عليهم في الجرائم اإلرهابيةإلرهاب مراكز المناصحة على أنها "وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصالح م توافرت فيهم الخطورة اإلرهابية أو المحلقانون ا 1تعرف المادة   40
 40المادة   41
ahtjaz-mwaslt-https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat- نهائه لمحكوميتهإنجار تعسفيا بمركز المناصحة رغم اإلمارات: مواصلة احتجاز أسامة الالكرامة،   42

lmhkwmyth-anhayh-rghm-almnasht-bmrkz-tsfya-alnjar-asamt (2017يونيو  21في )اطلع عليه 

https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alsjn-thlatht-snwat-llshfy-alardny-tsyr-slman-bsbb-mnshwr-ly-fysbwk
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https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alhkm-ly-alhqwqy-albarz-nasr-bn-ghyth-balsjn-10-snwat-bsbb-tghrydath-ly-twytr
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alhkm-ly-alhqwqy-albarz-nasr-bn-ghyth-balsjn-10-snwat-bsbb-tghrydath-ly-twytr
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-alhkm-ly-alhqwqy-albarz-nasr-bn-ghyth-balsjn-10-snwat-bsbb-tghrydath-ly-twytr
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-mwaslt-ahtjaz-asamt-alnjar-tsfya-bmrkz-almnasht-rghm-anhayh-lmhkwmyth
https://www.alkarama.org/ar/articles/alamarat-mwaslt-ahtjaz-asamt-alnjar-tsfya-bmrkz-almnasht-rghm-anhayh-lmhkwmyth
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