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ن عن حقوق اإلنسانمدافع    ذكرىُمهدى إىل  هذا التقرير   هم  ي  ي الشجاعة وكان فقدهم  ا قلَّ نظب 
   ا فن

ً
مفجعا

ض عوَّ ي عام    ا لذين وافتهمل، اليجسكا الصديق وأرتور  من آالء  لٍّ  ك   ؛وال يُ
.  2021المنية بشكل مأساوي فن

ن كانا قد رحل   األوان  قبل  ولي 
َّ
ينك  ، فإن فاه  رثاإليمضون    ا وأصدقائهم  ا من زملئهم  ثب 

ّ
ي قضية   الذي خل

فن
ي اإلمارات العربية المتحدة. الدفاع عن حق

 وق اإلنسان وتعزيزها فن
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 ملخص تنفيذي 

ال هذا  عام  عامتمر  الع ،  2022،  ة  العاشر السنوية  اإلمارات  الذكرى  مجموعة  واحتجاز  وهي  94تقال   ،
ن عن حقوق اإلنسان و  ن و المجموعة من المدافعي  ن و القضاة و المحامي  ن و األ معلمي    الطلبة ممن كاديميي 

إىل   وا 
 
السياسي دع .    اإلصلح  سلمي االختفاء بشكل  من  وه 

 
الق ما  واإلدانة   وقد كان  والتعذيب  القرسي 

"  مجحفةال الحكممر  التآبتهمة  نظام  محاكمة  لقلب  ي 
فن انتهاكات  جائرة  "  لإلجراءات    جسيمة شابتها 

 
 
لحظة الواجبة  إىل  القانونية  بالنسبة  فاصلة  العربية   اإلمارات  ي 

فن المدنية  والحريات  اإلنسان  حقوق 
 أحمد منصور كان وقت اعتقاله  ،  أكبر قمعيةمسار    نحو البلد فقد دفعت تلك القضية بالمتحدة.  

َّ
حتى أن

ي عام  
ي اإلمارات العربية المتحدة"   2017فن

ن  .  1"آخر مدافع عن حقوق اإلنسان يعمل علنية فن وطوال سني 
ي واالختفاء    ستخدامل كان لمتعاقبة،  

هة واالعتقال التعسفن يعات الملتبسة والمراقبة الموجَّ المطرد للترسر
ي مجال حقوق اإلنسان وممارسة الحريات المدنية   أثر  القرسي والتعذيب  

مخيف عىل العمل السلمي فن
ي اإلمارات العربية المتحدة. 

 2األساسية فن
 

 من    الصادر عن مركز الخليج لحقوق اإلنسانهذا التقرير    يتناول
ً
 عىل  األمثلة  بعضا

ً
اعتماد  األقرب عهدا

سيخ هذا  بوصفه وسيلة ل   السلطات اإلماراتية التعذيب  .    السياقبى ل البحث إىل توصيف  القمعي وقد توصَّ
من   التعسفيعدد  واالحتجاز  االعتقال  استخدام   : للتعذيب هي الرئيسية  ن األنماط  القرسي   ي  واالختفاء 

ن عىل الجهر بالقول معاقبة  فلت من العقوبة، و لممارسة التعذيب مع اإل كل من يجرس من المسجوني 
احتجازهم   ظروف  التعذيب إيقاع  و عن  من  وت  مزيد  ارتكاب  بهم؛  ي 

فن الدوىلي  والمجتمع  كات 
الرسر واطؤ 

ي اإلمارات. التعذيب 
 عىل نحو ممنهج فن

 
ي اإلمارات ليس    وبةارتكاب التعذيب مع اإلفلت من العقومع ذلك ، فإن استمرار  

قضية محلية.    محض فن
أنه يستند إ ه، األمر الذي يؤدي إىل إدامة التعذيب  داد المجتمع الدوىلي لغض الطرف عن ىل استعذلك 

عية عليه  لدى  هذا التواطؤ    بدا مثلوقد    . وإضفاء الرسر
ً
إىل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  جليا

ي ديسمبر إلمارات  ا
التفى خللها  2021/ كانون األول  فن ي 

التى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وىلي عهد  ، 
، ووقع صفقة بمليارات اليورو لبيع طائرات مقاتلة وطائرات عمودية مقاتلة إىل اإلمارات ي أبوظتر

3  .  
 
وفضال

ي  ذلكعن  
ين الثانن / ترسر ي نوفمبر

يسي رئيًسا للمنظمة الدولية نارص الر انتخاب اللواء أحمد    2021، فقد تم فن
بول(،  للرسر  ةعىل الرغم من الجهود  طة الجنائية )اإلنبى ي    الجمَّ

منظمات حقوق اإلنسان لتنبيه    بذلتها التى
ي  الريسي    ضلوعأعضاء الجمعية العامة إىل  

ي استهدفت  والمعاملة المهينة    التعذيب أفعال  فن
ن التى مدافعي 

هم ممحتجزين   .4ن سجناء الرأيعن حقوق اإلنسان وغب 
 

 هذا التقرير إذ يدعو  
َّ
كات إىل وقف نهجإن ي الدول والرسر

" مع اإلمارات  ةدهو المعت  تعامل "ال   إجراء   هم فن
ه من االنتهاكات ا ارتكاب  العربية المتحدة بينما يستمر   لجسيمة لحقوق اإلنسان بل هوادة؛ التعذيب وغب 

 
ي عزلة دون فراش أو مياه، عىل الرغم من تقارير غب  مؤكدة حول انتهاء  " 1

اإلمارات العربية المتحدة: ال يزال أحمد منصور فن
ابه عن الطعام ي 2019مايو/ أيار  4"، مركز الخليج لحقوق اإلنسان، إرصن

اير/ شباط 1، تم االطلع فن  . 2022 فبر
ي الخليج والبلدان المجاورة" 2

نت فن ي للدفاع عن حقوق اإلنسان؟ ملحقة التعبب  عىل اإلنبى
"، مركز الخليج لحقوق من بفى

ين الثا / ترسر ي والقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان، نوفمبر
كىلي للعون القانونن ي  اإلنسان ومؤسسة بب 

،  241- 240، ص  2021نن
ي 
ي  21تم االطلع فن

 . 2022يناير/ كانون الثانن
ي صفقة غب  مسبوقة  " 3

ن طائرة مقاتلة فرنسية فن ي ثماني 
ي الخليج والدول اإلمارات تشبى

الحجم مع بدء ماكرون جولة فن
/كانون األول  3،  24"، فرانس المجاورة ي 2021ديسمبر

ي  11، تم االطلع فن
 .2022يناير/ كانون الثانن

حدة" 4
ّ
بولدعوة موحدة لرفض ترشيح اللواء  : اإلمارات العربّية المت "، مركز الخليج لحقوق اإلنسان،  الريسي لرئاسة اإلنبى

ي  16
ين الثانن / ترسر  . 2021نوفمبر

https://www.gc4hr.org/news/view/2125
https://www.gc4hr.org/news/view/2125
https://www.gc4hr.org/news/view/2871
https://www.france24.com/en/live-news/20211203-uae-buys-record-80-french-fighter-jets-as-macron-starts-gulf-tour
https://www.france24.com/en/live-news/20211203-uae-buys-record-80-french-fighter-jets-as-macron-starts-gulf-tour
https://www.france24.com/en/live-news/20211203-uae-buys-record-80-french-fighter-jets-as-macron-starts-gulf-tour
https://www.france24.com/en/live-news/20211203-uae-buys-record-80-french-fighter-jets-as-macron-starts-gulf-tour
https://www.gc4hr.org/news/view/2878
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ه  
َّ
ي  فإن

ا فن
ً
وسائل قانونية من قبيل استخدام الوالية القضائية العالمية للتصدي  إمكانية اللجوء إىل  ينظر أيض

 يبعث ذلك 
َّ
ل أن ي اإلمارات وتدعمهم. وُيؤمَّ

ي التعذيب فن ي تحمي مرتكتر
إىل حالة اإلفلت من العقوبة التى

 بإشارة واضحة إىل السلطات ُيفهم منها أنها ليست فوق القانون، وأنها ستواجه العدالة عىل أفعالها. 
 

 منهجية البحث

 هذا التقرير إذ يسع إىل
َّ
ي    إن

ي إدامة  تحديد أنماط التعذيب التى
 فن
ً
 أساسيا

ً
نا ي الحملة الشعواء  غدت مكوِّ

التى
   عىلاإلمارات العربية المتحدة    تشنها 

َّ
ي  ه  حقوق اإلنسان والحريات المدنية، فإن

 فن
 
جوانب القصور ينظر أوال

ي تكتنف
يع  التى   سياق وُبغية تقديم  التعذيب.    فيما يخص لدولة اإلمارات العربية المتحدة    ةالمحلي   اتالترسر
 التقرير يجري ت  أكبر 

َّ
، فإن

 
 قييمشموال

ً
ي مجال حقوق اإلنسان،    ا

ال سيما  و أوسع لسجل اإلمارات الست   فن
ها من الوسائط فيما يتعلق بتجريم التعبب    نت وغب  ام اإلمارات   تناول. كما سيعبر اإلنبى ن التقرير مدى البى

ي سبق أن قام بها  يستند هذا التحليل إىل  و بالقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان.  
المراجعات المستفيضة التى

الموثوقة،   األخبار  ومصادر  حكومية،  غب   ومنظمات  ومحامون  الخاصون،  المتحدة  األمم  ي مقررو 
فن

العر  اإلمارات  ي 
فن للتعذيب  ي 

القانونن للمشهد  التقييمهم  من  جملة  عن  أسفر  الذي  المتحدة،  تقارير  بية 
 القانونية. حاطة اإل سياسات وجلسات المستقلة وأوراق المشاورات ال قرارات و الو وتقارير الظل  

 
 إىلتحديد  التقرير إىل    يعمد 

ً
ي اإلمارات وتحليلها استنادا

للتعذيب فن الرئيسية  الشهود    األنماط  شهادات 
ي  
ما جمعه باإلضافة إىل  و الهوية.    وحجب جميع االعتبارات األخلقية الواجبة    راعتودراسات الحالة التى

اإلنسان   لحقوق  الخليج  الحالة  من  مركز  خدم   فقد   ،والمناشداتتقارير ودراسات 
ُ
عدد من    كذلك  است

ي جمعتها منظمات حقوق 
ي هذا التقرير دراسات الحالة والشهادات التى

 . اإلنسان المذكورة فن
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مة
ِّ
 المقد

ة من عام  ي األشهر األخب 
ي  2021فن

ي قلب عدد من األحداث المهمة التى
، كانت اإلمارات العربية المتحدة فن

ام  مطلع عىل بواطن األمور  لمراقب غب   أن توحي  من شأنها   ي المجتمع بأنها دولة تقدمية تحظن باالحبى
فن

 . خب أن  اإلشارة إىلوتجدر الدوىلي
ُ
، المفتش العام بوزارة الداخلية اإلماراتية، انت اللواء أحمد نارص الريسي

نوفمبر  ي 
ي    / فن

الثانن ين  بول.    2021ترسر لإلنبى  
ً
ي صدارةرئيسا

فن بول  اإلنبى ي    اتالمنظم  وإذا كانت 
فن طية  الرسر

ي  
الفتن الدعم  تقدم  ي 

التى ا العالم  ي ألجهزة 
ي  والعمليانى

فن طة  ،   195لرسر
ً
ي   دولة عضوا

فن التشارك  عن   
 
  فضال

ونية،    األنشطة الجرميةالبيانات حول    للمرء أن يتوقعفومكافحة اإلرهاب والجرائم اإللكبى
َّ
يكون  أن    إن

الشبهاترئيسها    سجل ف  ك. و فوق  الريسي قد أشر ي ان 
التحقيق فن انتخابه عىل  الشكاوى  عدد من    قبل 

طة وقوات األمن اإلماراتية.  ي من مجموعة ثمة ن  غب  أالمرفوعة ضد الرسر
ن إخفاق األدلة الموثوقة التى تبي 

ي  الري
ي إجراء تحقيقات شاملة ونزي  هة فن

ي    وإساءةالتعذيب    ادعاءات التعرض إىلسي فن
السجون  المعاملة فن

  تماًما  اإلماراتية، تستبعدهمراكز االحتجاز و 
ً
بولمن أن يكون مناسبا  .لرئاسة اإلنبى

 
ي مطلع

 عما سبق، فقد تمَّ فن
 
ين األول  / أكتوبر   وفضال ي إكسبو.    2021  ترسر المعرض الذي  و افتتاح معرض دنر

أول معرض عالمي    هو ،  " الفرص والتنقل واالستدامة   عبر المستقبل    وصنعيحمل شعار "تواصل العقول  
ي المنطقة. وإذ  

 قضايا جملة  سوف يستكشف  ، فإنه  2022آذار    / مارس  31يستمر المعرض حتى  يقام فن
عاة مهمة ، فإن والكوكب. ومع ذلك  من بينها االستدامة والتنقل والفرص والناس

َّ
ي إكسبو الُمد   معرض دنر

ب ها تقرِّ
ّ
ي تزعم أن

مع سجل   فجعىل نحو  تناقض  ت  إنما غد أفضل  بعضهم من بعض من أجل  الناس    التى
ن اإلمارات  ي قمع  المشي 

ن عن حقوق اإلنسان فن ن السلميي   هم. وتعذيب  هموسجنالمدافعي 
 

ي    وُبغية إلقاء الضوء عىل التناقض 
ىع ل  تعزيز الالمتمثل فن

َّ
تنوع األصوات بينما يواجه المدافعون عن  الُمد

ي اإلمارات المحاكمة والسجن والتعذيب  
 28أطلقت    فقد   ،هم عن آرائهمتعبب  بسبب  حقوق اإلنسان فن
ي  منظمة حقوقية  
ين األول  أكتوب  14فن ي  "  5معرض حقوق اإلنسان البديل  2021ر/ ترسر

شديات  مواجهة  فن
و "  " ي ال  ""االنفتاح   التسامح 

تدىعي  تى دعمه  إبرازه  ا اإلمارات  إىل  إكسبو   ا وتهدف  ي  دنر معرض  ،  بواسطة 
ي البلد  ُيرتكب  القمع الذي ال يزال ولتوجيه االنتباه إىل

 ."فن
 

ن الجهود المتضافرة لدولة اإلمارات    فاضحإن التناقض ال  للبلد  صورة حديثة وتقدمية    الساعية إىل إظهار بي 
ن   ي    وهيئاتالمدافعون عن حقوق اإلنسان    يلقيهواقع القمع الذي  وبي 

 المجتمع المدنن
 
ي الحقيقة  ل

هو فن
اض من قبل المجتمع الدوىلي نظًرا  مرَّ هذا التناقض حتى اآلن دونما  قد  و .  يدعو إىل العجب أمر    لكون  اعبى

ي اإلمارات وتعذيبهم يتم وراء 
ن والمدافعات عن حقوق اإلنسان فن احتجاز السواد األعظم من المدافعي 

الحالة  تحدي    إىلمركز الخليج لحقوق اإلنسان    ويسع.  مغلقة مع اإلفلت التام من العقوبةبواب الأل ا
ي يلخصها القول المأثور 

، ال يأس عليه الفؤاد"  التى ن ة  " من خلل مواجهة اإلمارات العربيما ال تراه العي 
ي التعذيب والقالمتحدة والمجتمع الدوىلي بوقائع 

  مع التى
ً
رتكب يوميا

ُ
ي اإلمارات العربية المتحدةت

 .فن
 

 االلتـزامات القانونية الوطنية والدولية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
ي عام  

ي البلد. ينص األعىل    قانونال، هو  1996الدستور االتحادي، الذي تم اعتماده فن
القسم الثالث من    فن

 "إيذاء المتهم جسمانًيا  "  الدستور عىل أن
َّ
ة بالكرامة"، وأن

ّ
ال يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاط

 
ي الموقع الرسمي لمعرض حقوق اإلنسان البديل 5

ي  يناير/  21، تم االطلع فن
 .2022كانون الثانن

https://www.alternativehrexpo.org/
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 عن  .  6أو معنوًيا محظور" 
 
  ،  ذلكوفضال

َّ
الحرية مكفولة لجميع  عىل أن " من الدستور تنص    26المادة  فإن

ن وال يجوز القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال وفق أحكام الق  . 7انون" المواطني 
 

ي الدستور ،    األحكامباإلضافة إىل  
 المادة  القانونية العامة المنصوص عليها فن

َّ
من قانون العقوبات   242فإن

،  نص عىل أنه "ُيحكم عىل كل موظف عام باستخدام التعذيب أو القوة أو التهديد مع المتهم االتحادي ت
ه ا لحمله  شخصًيا أو من خلل غب  ً ا أو خبب 

ً
اف بجريمة أو اإلدالء بأقوال أو اإلدالء ، أو شاهد عىل االعبى

 .8مات تتعلق بها لحجب أي أمر ذي صلة" بمعلو 
 

ك   ي تقرير مشبى
ي فن

اي  صدر فن للدراسات ومركز الخليج لحقوق اإلنسان   أماط مركز وجهة،  2021ر/ شباط  فبر
ة    أوجه القصور عن  اللثام   ي االخطب 

ي لدولة افن
عىل    العربية المتحدة. وأشار التقرير إلمارات  لنظام القانونن
بالتعريف    إذا ما قوِرن  مستوف  وغب  محدد وغب     ملتبس  وجه الخصوص إىل أن تعريف الدستور للتعذيب  

وب المعاملة   ه من رصن ي اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغب 
 الوارد فن

 
أو العقوبة  األكبر شموال

ي  و   . 9المهينة القاسية أو اللإنسانية أو  
ت إليها تعّرف اتفاقية مناهضة التعذيب، التى اإلمارات العربية    انضمَّ

منذ   االختياري    2012  تموز   / يوليو   19المتحدة  وتوكول  البر إىل  تنضم  لم  االتفاقية )لكنها  (،  لهذه 
، ُيلحق  "أنه:  ب"التعذيب"  

ً
 كان أم عقليا

ً
 بشخص ما  أيُّ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا

ً
عمدا

اف، أو معاقبته عىل   بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، عىل معلومات أو عىل اعبى
ي أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث  

أو   -عمل ارتكبه أو يشتبه فن
 
ً
ن أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق    عندما ُيلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى سبب يقوم عىل التميب 

أو  األلم  يتضمن ذلك  الرسمية. وال  أي شخص يترصف بصفته  أو  أو يسكت عنه موظف رسمي  عليه 
 .10" العذاب الناسر  فقط عن عقوبات قانونية، أو الملزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها 

 
ي إن  

التى القانونية  األحكام  بها  ي صيغت 
التى تتضمن  الطريقة  للتعذيب    اإلمارات  انعكاس إنما  تعريف  هي 
لحالة  العق  واضح  من  ي    وبةاإلفلت 

انعدامالتى إليها  واآلليات    يستند  الفعالة  والتحقيقات  المساءلة 
 عن ذلك المستقلة.  

 
 مما يبعث عىل العجب ،  وفضال

َّ
فتأن دولة اإلمارات العربية المتحدة    فإن

َّ
 قد تخل

للقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان مثل العهد الدوىلي   األساسيةاألحكام  عدد من  عىل    المصادقة  عنحتى اآلن  
والسياسية المدنية  بالحقوق  االخاص  بالحقوق  الخاص  الدوىلي  والعهد  واالجتماعية  ،  القتصادية 

المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون إىل شكل من أشكال  ، ومجموعة المبادئ  والثقافية
 حتجاز أو السجن. اال 
 

من  الحملة الدولية  و ،  والخدمة الدولية لحقوق اإلنسانمركز الخليج لحقوق اإلنسان،  كلٌّ من  أعد  لقد  
ي اإلمار أجل ا

ا قبل  تقرب  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ات العربية المتحدة، و لحرية فن
ً
ك عرض  ًرا مشبى

 الملحظات الختامية حول دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي كان 
ً
للجنة   69خلل الدورة  ه عقدمقررا

ي أبريل األمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
. وعندما تم تأجيل المراجعة حتى 2020  و/ أيار وماي  نيسان  / فن

 
ي دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة 6

ي  21، تم االطلع فن
 . 2022يناير/ كانون الثانن

 المصدر السابق.  7
ي قانون العقوبات االتحادي 8

ي  21، تم االطلع فن
 . 2022يناير/ كانون الثانن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة: إشاعة التسامحا" 9
وق اإلنسان،  "، مركز وجهة للدراسات ومركز الخليج لحقلتعذيب فن
اير/ شباط  ي 3، ص  2021فبر

ي   15، تم االطلع فن
 . 2022يناير/ كانون الثانن

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، القسم  10 ه من رصن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغب 
ي الصاد 46/ 39، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 1األول، المادة 

/ كانون األول  10ر فن  . 1984ديسمبر

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ae/ae030en.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/uae/criminalization-lawenforcement/criminal-87-ar.pdf
https://www.gc4hr.org/report/view/135
https://www.gc4hr.org/report/view/135
https://www.gc4hr.org/report/view/135
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ي    11إىل نرسر تقريرها لمنظمات غب  الحكومية  ، عمدت ا2021نيسان    / أبريل
اليوم العالمي لدعم ضحايا  فن

ي  
قو   . 2020  حزيران  / يونيو   26التعذيب فن

َّ
ن    قضايا التقرير    قد وث ن عن حقوق اإلنسان والصحفيي  المدافعي 

ي السجون  
وا إساءة ا والنساء فن

 
ها ممن الق لمعاملة والتعذيب والحبس االنفرادي والحرمان من العلج وغب 

الدنيا لمعاملة السجناء.    لقواعد نتهاكات  اال من   رسر  األمم المتحدة 
ُ
التقرير قد ن ي األيام األوىل  ولما كان 

فن
لجائحة كوفيد ا 19-نسبًيا  ه  وجَّ ه 

َّ
فإن    النتباه، 

ً
ي    أيضا

التى اإلضافية  المخاطر  الطوارئ    تسببها إىل  حالة 
ن عن حقوق اإلنسان والن ن الصحية العالمية للمدافعي  ي    اشطي 

وغب  صحية مكتظة    مرافقالمحتجزين فن
ي  ودون  

تلفى من  تقريرنا  العلج.  تمكينهم   
َّ
التقرير  وإن تلكهذا  صدى  رجع  و المخاوف   يردد  أن يؤكد  ، 

ي خضم جائحة عالمي
ن بالحرمان من الرعاية الطبية فن هو   ة إنما الظروف غب  الصحية واالكتظاظ المقبى

ذاته ي 
الم  فن من  ب  و العاملة  رصن إنسانية  تقدير.  الل  أقل  لدولة  و مهينة عىل  المؤجلة  المراجعة  جرى 

ُ
ست

ن  ا بي  ً  .2022 و/ تموز يولي 29و  12اإلمارات العربية المتحدة أخب 
 

ي االستنتاجات وكذا 
ي  ل االستعراض الدوري الشامل األخب   عن  صادرة  التوصيات ال  فن

، تمت  2018إلمارات فن
مراًرا  دعوة   المتحدة  العربية  اإلمارات  و   المصادقةىل  إدولة  الرئيسية  الدولية  الصكوك  إنشاء إىل  عىل 

، فقد أحجمت  .  12مبادئ باريس تتفق و مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان   اتخاذ أي عن  اإلمارات  ومنذئذ 
 عىل الصكوك القانونية المذكورة    المصادقةإجراء نحو  

ً
ا   . آنفا إنشاء مؤسسة فيما يتعلق بالتوصية ب  وأمَّ

مؤخًرا مؤسسة تزعم أنها   أنشأتعىل الرغم من أن اإلمارات العربية المتحدة قد  ف ،  وطنية لحقوق اإلنسان
 
َّ
ي تدعو   تكوينها الحاىلي يتعارض تماًما مع مبادئ باريس  تعمل كمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان، فإن

التى
ي حماية حقوق االنسان وتعزيزها عىل نحو يتسم بالتعددية القوى االجتماعية المشاركتمثيل إىل 

 . 13ة فن
 

لتقرير صادر عن   ا 
ً
اإلمارات، فقد  وفق المتحدة  مركز منارصة معتقىلي  العربية  اإلمارات  ن رئيس دولة  عي ّ

سيكون ضابط  . و 14حديثة اإلنشاءالوطنية لحقوق اإلنسان    الهيئةمجموعة من ضباط الجيش لقيادة  
ي الجيش  

اإلمارانى الوزراء  لمجلس  اإلعلمي  الفريق  ي 
فن الحاىلي  والعضو  رأس  السابق  مقصود كروز، عىل   ،

طة  المن ضباط  . ومعظم أعضائها األحد عرسر اآلخرين هم  الهيئة ن و الرسر طة  من  سابقي  ي أكاديمية شر خريجر
  . ي  عن ذلك، فقد  دنر

 
الوطنية لحقوق اإلنسان تضم    الهيئةأن  ذكر مركز منارصة معتقىلي اإلمارات  وفضال

ا من األفراد  
ً
ي الصلة  عدد

ي اإلمارات العربية المتحدة ممن  بجهاز أمن الوثيفى
ن بشكل  دولة فن كانوا مسؤولي 

ز  ون بجهامرتبطفراد  أيشغل  قلق أن  مر  باعث عىل أشد الإنه أل و   مباشر عن إساءة معاملة سجناء الرأي. 
ي الهيئة  رفيعةمناصب  أمن الدولة  

 الوطنية لحقوق اإلنسان ب  فن
ُ
النظر إىل أن لجهاز أمن الدولة الصلحية

ي والتجسس عىل األفراد للقيام بعمليات اال   2003ه لعام  موجب قانونب
وبحكم شكلها  .  15عتقال التعسفن

 الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان  ،  الراهن
َّ
ن ال تبرسر بخب  فيما يتعلق  فإن ن من التعذيب    بتمكي    من الناجي 

 الُجناة. محاسبة سعيهم إىل  لدى دعم المؤسسات المستقلة حصول عىل ال

 
المتحدة"  11 العربية  اإلمارات  دولة  عن  ك  المشبى لمناهضة   التقرير  المتحدة  األمم  للجنة  ن  والسبعي  الحادية  الدورة  إىل 

ي اإلمارات العربية المتحدة، الخدمة الدولية  
التعذيب"، مركز الخليج لحقوق اإلنسان، الحملة الدولية من أجل الحرية فن

ي  2020يونيو/ حزيران    26لحقوق اإلنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب،  
اير/ شباط  ف   1، تم االطلع فن  . 2022بر

ن لمجلس   12 ي باالستعراض الدوري الشامل: اإلمارات العربية المتحدة"، الدورة الثامنة والثلثي 
"تقرير الفريق العامل المعتن

 .23-11، ص 2018أبريل/ نيسان  A/HRC/38/14 ،18حقوق اإلنسان، 
ي اعتمدها قرار الجمعية العامة  المبادئ المتعلقة بصفة المؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(  13

ي   134/ 48، التى
الصادر فن

ي 1993كانون األول/ ديسمبر   20
ي  15، تم االطلع فن

 . 2022يناير/ كانون الثانن
ي اإلمارات العربية المتحدة"  14

ي الجيش: مجموعة من الضباط عىل رأس الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان فن
"، بقيادة ضابط فن

/ كانون األول  20مركز منارصة معتقىلي اإلمارات،   ي 2021ديسمبر
ي  15، تم االطلع فن

 . 2022يناير/ كانون الثانن
يعية وانتهاكات قانونية غب  مسبوقة" 15 / كانون األول    17"، مركز منارصة معتقىلي اإلمارات،  فوضن ترسر ، تم  2021ديسمبر

ي 
ي  15االطلع فن

   . 2022يناير/ كانون الثانن

https://www.gc4hr.org/report/view/113
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/statusofnationalinstitutions.aspx
https://en.edacrights.com/post/259
https://en.edacrights.com/Report/SDetails/263
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ن القلق كذ  يبعث عىلومما   ن والناشطي  ن    لك أنه منذ االعتقاالت الجماعية لعدد من األكاديميي  والمعارضي 

ي عام  ورجال الدين  
ي بدأت فن

ن التى أكبر من ذي قبل  سعت السلطات إىل إحكام قبضتها  ،  2011السلميي 
ي من خلل سنِّ 

ن قمعية مثل القانون االتحادي    عىل المجتمع المدنن تقنية  جرائم المتعلق بمكافحةقواني 
ن النفاذ    5رقم  المعلومات،   ي عام  الذي دخل حب 

تقنية المعلومات   جرائم مكافحة  قانونويتضمن  .  2012فن
ي  
عة  حكاًما  ، أ2018هذا، الذي تم تعديله مؤخًرا فن ي تحظر   24مثل المادة  مبهمة تحتمل تأويلت موسَّ

التى
وي    ج او التحبيذ ألفكار من شأنها إثارة الفتنة أو  ي أو نرسر معلومات "بهدف البى

ونن إنشاء او إدارة موقع إلكبى
ار بالوحدة ا م، ت  . 16لوطنية واإلخلل باآلداب العامة" الطائفية أو اإلرصن

َّ
 عما تقد

 
من    30نص المادة  وفضال

 مع الفعل، عالقانون  
ً
المؤبد  ىل عقوبة السجن  ذاته، وهي مادة تنطوي عىل إجحاف غب  متناسب مطلقا

ي  م  لكل من يستخد
ي "مناهضة المبادئ األساسية التى

يقوم الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات فن
ي الدولة" 

 .17عليها نظام الحكم فن
 
ي مركز الخليج لحقوق اإلنسان    در صأ

ي والقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان فن
كىلي للعون القانونن  ومؤسسة بب 

ي   / نوفمبر 
ين الثانن  حمل    2021  ترسر

ً
ي للدفاع عن حقوق اإلنسان؟ ملحقة التعبب  عىل عنوان  تقريرا

"من بفى
ي الخليج  

نت فن ن ال  هذا التقرير خلص  . وقد  والبلدان المجاورة"اإلنبى   مبهمة بحق إىل أن مثل هذه القواني 
ي تخنق حرية التعبب  إنما توا

ي ذلك    المرتبطة بها،  الحقوق األخرىجملة من  ؤثر عىل  لتعسفية التى
بما فن

ي واالختفاء القرسي والتعذيبالحماية من التعرض إىل ا
 .18الحتجاز التعسفن

 
ونية دخل قانون اإلمارات العربية المتحدة الجديد لمكافحة     إقراره الذي تم  ،  19الشائعات والجرائم اإللكبى

ي  ،  2021لعام    34تحادي بقانون رقم  بموجب المرسوم اال 
ن التنفيذ فن ي   / يناير   2حب 

يحل  ل   2022  كانون الثانن
الصادر عام  قانون  المحل   المعلومات جرائم مكافحةبشأن    2012السابق  ي  و.  تقنية 

كانون   / يناير   24فن
ي 
ك  هذا  ىل  عن احتجاجها ع  20منظمة غب  حكومية  15، أعربت  2022  الثانن ي نداء مشبى

  جاء فيه القانون فن
 
َّ
نها سابقه، وإما عمد    قانون"ال  أن ي تضمَّ

إىل   من ذلك  النقيض عىل  الجديد لم يعالج األحكام اإلشكالية التى
الي قي ت ن د  ي و حرية التعبب     حب 

العربية المتحدة، وأبفى عىل تجريم  المدنن ي دولة اإلمارات 
محمية  ال  أفعفن

  ." كةكذلك  ورد  ومما  بموجب القانون الدوىلي ي الرسالة المشبى
ي استندت  فن

مجموعة  بحوث أجرتها  إىل  ، التى
ق األوسط وشمال إفريقية  حقوق اإلنسان ي الرسر
ي   غدون مسوِّ ، أن القانون يهدد بشدة ويقيد  فن

الحق فن
نت   ها من الوسائط حرية التعبب  )عبر اإلنبى ي وغب 

ي حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي فن
( والحق فن

 . عىل الفور بنوده أو تعديل القانون إلغاء ودعت السلطات إىل   رات العربية المتحدة،اإلما

 
 . 2018، المعدل عام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتبشأن  2012لسنة  5المرسوم االتحادي بقانون رقم   16
 المصدر السابق.  17
ي الخليج والبلدان المجاورة" 18

نت فن ي للدفاع عن حقوق اإلنسان؟ ملحقة التعبب  عىل اإلنبى
"، مركز الخليج لحقوق من بفى

/ ترسر  ي والقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان، نوفمبر
كىلي للعون القانونن ي اإلنسان ومؤسسة بب 

 . 241، ص  2021ين الثانن
ونية 19 ، الذي اعتمد بموجب المرسوم االتحادي الخاص بقانون قانون اإلمارات الجديد لمكافحة الشائعات والجرائم اإللكبى

ي 2021لسنة  34رقم 
اير/ شباط  1، تم االطلع فن  . 2022فبر

ا الجديد لمكافحة الشائعات والجرائم منظمات حقوقية غب  حكومية تدعو اإلمارات العربية المتحدة إىل إلغاء قانونه" 20
ونية أو تعديله عىل الفور ق األوسط وشمال إفريقية، اإللكبى ي الرسر

ي  24"، مجموعة حقوق اإلنسان فن
يناير/ كانون الثانن

ي 2022
اير/ شباط  1، تم االطلع فن  . 2022فبر

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/UAE-LC-Ar_2012-08-13_00005_MarKait.html?val=AL1
https://www.gc4hr.org/news/view/2871
https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/UAE_%20Combating%20Cybercrimes_2012_EN.pdf
https://menarights.org/en/articles/human-rights-ngos-call-uae-immediately-repeal-or-amend-its-new-law-combatting-rumours-and
https://menarights.org/en/articles/human-rights-ngos-call-uae-immediately-repeal-or-amend-its-new-law-combatting-rumours-and
https://menarights.org/en/articles/human-rights-ngos-call-uae-immediately-repeal-or-amend-its-new-law-combatting-rumours-and
https://menarights.org/en/articles/human-rights-ngos-call-uae-immediately-repeal-or-amend-its-new-law-combatting-rumours-and
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ي 
والتوقيف واالختفاء القرسي الرتكاب التعذيب مع   التعذيب االحتجازّي: استخدام االعتقال التعسف 

 اإلفالت من العقوبة  
 إ
ً
ي اإلمارات الذي سيبحثه   عدد من دراسات الحالة الرئيسيةىلاستنادا

، فإن النمط األول من التعذيب فن
القرسي   واالختفاء  واالحتجاز  التعسفية  االعتقاالت  عىل  السلطات  اعتماد  هو  التقرير    الرتكابهذا 

 ت من العقوبة. ب مع اإلفل التعذي 
 

 94قضية اإلمارات 
ي قضية اإلمارات    سجناء الُيعد استمرار احتجاز العديد من  

ي  بعد    94الذين تم احتجازهم فن
 مضن

 
  قد من ع

ي عام  الزمان عىل  
ي فن

    2012اعتقالهم التعسفن
 
يجسد بنحٍو خاص األبعاد الفادحة لهذه الممارسات مثاال

ن    94اإلمارات  وتشب  قضية  ة.  منهج الم   وطبيعتها  ن والطلبةإىل مجموعة من الناشطي  ن    والمحامي  والمعلمي 
وا إىلالذين  

 
. و   غداةاإلمارات  باإلصلح الديمقراطي    دع ي الرد عىل إىل  سارعت السلطات  قد  الربيع العرنر

السلمي   الحكم  متاتهبأن  نشاطهم  تهم هم بمحاولة قلب نظام 
َّ
.    وعد القومي ا لألمن 

ً
هذه مهدت  و تهديد

ي ال أساس لها من الصحة الطريق ل
، عتقال  قيام السلطات باالمزاعم التى ي

ن بشكل جماىعي وتعسفن المتهمي 
ا  إىل  الختفاء القرسي واالحتجاز وإخضاعهم إىل 

 
، وصوال ي العالم الخارحر محاكمتهم   المطول بمعزل عن 

ي عام  فجالجائرة بشكل 
 . 2013فن

 
ي مارس

إنشاء، أو تنظيم، أو  "من قبيل  بموجب اتهامات ملتبسة ومبهمة    2013  آذار   / حوكم المتهمون فن
ي الدولة"  

ن  و  من قانون العقوبات(.   180)المادة  إدارة جماعة تهدف إىل قلب نظام الحكم فن ة ما بي 
ي الفبى

فن
ن  جز ما ال يقل عن  ومحاكمتهم  اعتقال المتهمي 

ُ
ي أماكن غب   منهم    64، احت

ي  دون    معلومةفن
تمكينهم من تلفى

انت زاعها باإلكراه أدلة تم  قد أصدرت المحكمة أحكامها معتمدة إىل حد كبب  عىل  و   . 21المساعدة القانونية 
افات القرسية ن بالسجن سبع سنواتع  ، وقضت وعىل االعبى ن متهًما عىل  ، و ىل خمسة متهمي  ستة وخمسي 

ئة  عىل  عرسر سنوات، و السجن  ب ن تمت تبر ي حي 
ن )حوكموا غيابًيا( لمدة خمسة عرسر عاًما، فن ثمانية متهمي 

ين المحاكمة،  ي عبُ و متهًما.    خمسة وعرسر هد  ي    وجَّ
التعسفن باالحتجاز  ي 

المعتن العامل  المتحدة  فريق األمم 
 
ً
 اإىل حكومة اإلمارات العربية المتحدة    خطابا

َّ
 وعد

ً
ن تعسفيا ة عليهم  ألحكام الصادر اعتبر احتجاز الموقوفي 

ي قضية  التهم الموجهة ضد إىل كون  الفريق العامل    أشار شديدة القسوة. كما  
 94اإلمارات    المحتجزين فن

 
 
 .22وغب  دقيقة  مبهمة

 
ي اإلمارات العربية المتحدة،  

ا للحملة الدولية من أجل الحرية فن
ً
ن  وفق فقد بدت عىل العديد من المتهمي 

ضهم إىل   وقائع تم إثبات  وقد  .  23للمحاكمة   التعذيب وإساءة المعاملة عند مثولهمعلمات جلية عىل تعرُّ
ن  التعذيب الذي تم ارتكابه   ي وقت  الحق بواسطةضد المعتقلي 

رسالة تم تهريبها من السجن، كتب    22  فن
ي 
فن معتقلون  وت  بعذها  القضية.  الرسائل  هذه  إذ  وثق  التعذيب،  من  وه 

 
الق منوصفت  ما  أحد   رسالة 

ن تعرض االمعتقلي  ب "بأنبوب بلستيكي عىل  ه إىل 
ي لرصن

ي بدنن
ي  مختلف المواضع فن

ها،  نفسالرسالة  ". وفن

 
ل   اإلمارا" 21 عادلة  غب   محاكمة جماعية  المتحدة    العربية  والسماح    94ت  التعذيب  مزاعم  ي 

فن التحقيق  يجب  ا: 
ً
معارض

ي  2013أبريل/ نيسان    3"، هيومن رايتس ووتش،  للجمهور بحضور الجلسات
ي    17، تم االطلع فن

 . 2022يناير/ كانون الثانن
ن  22 ي دورته الثامنة والستي 

ي فن
ي باالحتجاز التعسفن

ي  22-13) آراء اعتمدها الفريق العامل المعتن
ين الثانن / ترسر (  2013نوفمبر

ي ، تم 2014أبريل/ نيسان  A/HRC/WGAD/2013/60 ،02)اإلمارات العربية المتحدة(،   2013/ 60رقم 
  17االطلع فن

ي 
 . 2022يناير/ كانون الثانن

ي قضية اإلمارات  " 23
ي سبع سنوات94المحاكمة الشائنة فن

ي اإلمارات العربية .. بعد مضن
"، الحملة الدولية من أجل الحرية فن

ي 2020مارس/ آذار  30 المتحدة،
ي  17، تم االطلع فن

  . 2022يناير/ كانون الثانن

https://www.hrw.org/ar/news/2013/04/03/249220
https://www.hrw.org/ar/news/2013/04/03/249220
https://undocs.org/A/HRC/WGAD/2013/60
http://icfuae.org.uk/news-press-releases/infamous%C2%A0uae-94%C2%A0trial-7-years
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ي "   كيفصف المعتقل  و 
ي بالصعق بالكهرباء إذا لم أتكلم. لقد تعرضت  إىل كرسي    قاموا بشد وثافى

وهددونن
 .24والمهانة" إلذالل إىل ا
 

ي  اإلنسامركز الخليج لحقوق  أصدره  تقرير    تناول
سجون اإلمارات العربية ن حول "التعذيب واالنتهاكات فن

ي تم جمعها من    بالتفصيل  25المتحدة" 
التى ن    57الشهادات واألدلة  ا من بي 

ً
ي قضية  سجين

المحتجزين فن
 كانوا م  50من بينهم    ، 94اإلمارات  

ً
.  السجن وقت  حبيسي ا يزالون  موقوفا ي  وئذ 

المحاكمة،   نهاية إجراءاتفن
ي  ذين تم توثيق قضاياهم  تم اإلفراج عن سبعة من السجناء ال

ن ُح فن ي حي 
ن  ذلك التقرير، فن كم عىل الباقي 

 . بالسجن
 
ي وقعت منذ    قد غظو 

ي  أوائل  التقرير األحداث التى
ي   2014  عام  حتى   2012آذار  مارس/  االعتقاالت فن

فن
ي سجون مختلفة )من المعتقلت الرسية إىل سجون الصدر والوثبة والرزين(.  

وتناول بالتفصيل التباين فن
لقيه   باختلف موضع    سجناء ال ما  الاحتجازهم )من معاملة  إذا كانوا رهن  اما  أو  ال حبس  ضمن نفرادي 

) ن الموقوفي  من  و مجموعة  الكذلك  ،  الحقوق  ي مستوى 
إياها   تى و سلطات    منحتهم  ذلك  شمل  الدولة. 

شب  التوثيق شكوى )
ُ
ويره وثائق   جهاز   ( ضد 13  رقم  إليها باسم الوثيقة  أ ن ي لبى

أمن الدولة االتحادي اإلمارانى
ي جرائم التعذيب وحرمانإحجامه عن  رسمية و 

ن من حقوقهم القانونية    هالتحقيق فن ي يضمنها المعتقلي 
 التى

ي 
 . لهم القانون اإلمارانى

 
ن التقرير   افات، األمر الذي ال تقترص تبعاته عىل وبي َّ اع االعبى ن بالتفصيل استخدام السلطات التعذيب النبى

ي األلم والمعاناة ال
ما يتسبب كذلك فن

َّ
 من  الشديدة. وقد    نفسيةاألذى الجسدي وحسب، وإن

ً
"حدد عددا

غب   المعا   صنوف السجن  ظروف  مثل  المعتقلون،  إليها  تعرض  ي 
التى والمهينة  القاسية  ،  اإلنسانيةملة 

الجنسي  و والتحرش  ي نقص  ال ، 
المناسبة  فن الطبية  من  الرعاية  والحرمان  المناسب،    التمثيل،  ي 

القانونن
ي عىل الشخصية والسمعةواستخدام وسائل اإلعلم ل

 عدوان  علتن
ن    وحرمان،  شنِّ من االتصال  الموقوفي 

. ناة بناء عىل ألتقرير قائمة بأسماء الُج " وتضمن ابذوي  هم عىل نحو كاف   ن تم التقرير   قوال الموقوفي 
ُ
 واخت

ي  ، بما فيها  بقائمة من التوصيات إىل حكومة اإلمارات العربية المتحدة
وقائع  الدعوة إىل إجراء تحقيق فن

ن سجنوا بموجب  باإلفراج الفوري ع  إصدار أمر التعذيب و " ن انتهاء ،  ت جائرةمحاكمامَّ أي تحقيق    إىل حي 
ي وقت  وآخر".  

اير   إعداد فن ي فبر
ي قضية  ا زال العديد من  ، م2022شباط    / هذا التقرير فن

ات اإلمار موقوفن
ي سجن الرزين  94

، حيث يتم احتجاز  مشددة  حراسة  ذو  ، وهو سجن  خلف القضبان فن ي ي صحراء أبو ظتر
فن

ن الن ن عن حقوق اإلنسان    اشطي  الذي ُيشار إليه  السجن  وهذا  ة.  عام  بصورةومنتقدي الحكومة والمدافعي 
اإلمارات" "غوانتانامو  الصيت   بوصفه  ء  ُيعرف    ،سي دي  بإذ  االعتقال  بى معاملة   وبإساءة  فيهظروف 

 .  26ن زالئه
ً
ي   ووفقا

  ،  لإلمارات العربية المتحدة  للحملة الدولية من أجل الحرية فن
َّ
يتعرضون السجناء  فإن

 عن    درجات حرارة متدنية ويحرمونأشهر الشتاء إىل  خلل  
 
لك،  ذمن الملبس الدافئة والبطانيات. وفضال

 ما ُيحرمون  
ً
ا ن كثب   الموقوفي 

َّ
ي  من  فإن

وبتشمل  كما  .  27الرعاية الصحية األساسية تلفى التعذيب األخرى    رصن

 
ن " 24 ي سي نيوز،  ادعاءات جديدة حول إيقاع التعذيب بمحتجزين إماراتيي  ي نر ي 2013يونيو/ حزيران    27"، نر

، تم االطلع فن
ي يناير/ كان 17

 . 2022ون الثانن
ي " 25

ي االنتهاكات ووقائع التعذيب فن
اإلمارات العربية المتحدة: تقرير  لمركز الخليج لحقوق اإلنسان يوثق عدم التحقيق فن

ي ، تم االطل 2015مارس/ آذار  12"، مركز الخليج لحقوق اإلنسان، السجون اإلماراتية
اير/شباط  1ع فن  . 2022فبر

ي اإلمارات العربية المتحدة،   26
د الشديد"، الحملة الدولية من أجل الحرية فن اير/   20"سجناء الرزين يتعرضون إىل البر   فبر

ي 2020شباط 
ي  18، تم االطلع فن

 . 2022يناير/ كانون الثانن
 المصدر السابق.  27

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23084903
https://www.gc4hr.org/news/view/941
https://www.gc4hr.org/news/view/941
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للموسيق المطول  والتعرض  االنفرادي  اآلذان،    ا الحبس  ي تصم 
التى ال الصاخبة  ه  اختبر ما  ي محتجز  وهو 

فن
ي البارز محمد الركن  94اإلمارات قضية 

ومحامي حقوق اإلنسان اإلمارانى
28. 

 
ي قضية اإلمارات  

ن فن رهن االحتجاز عىل الرغم من استكمال مدة عقوبتهم   94ما زال أربعة من المسجوني 
ي  وكان كل  من  .  بالسجن سبع سنوات

ي ومحمود حسن الحوستن
عبد هللا الهاجري وعمران الرضوان الحرانر

ي عام عقوبتهم قد أتموا مدة  
ي عا ، وانقضن أمد 2019فن

 من اإلفراج  2020م  عقوبة فهد الهاجري فن
 
. وبدال

. ومن يقع ضمن    ستشاري"اال مركز  اليسم "  مرفقتم نقل السجناء إىل    عنهم، ي ي أبو ظتر
سجن الرزين فن

ن السجناء  ي قضية اإلمارات  بي 
المحاميان سنوات    عرسر يقضون حالًيا عقوبة بالسجن لمدة    ممن  94  فن

ي مجالالعامل
الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، واألكاديمي    كل  من  حقوق اإلنسان  ن فن

 .29محمد عبد الرزاق الصديق 
 

 أحمد منصور
ة من    إخماد أصوات طائفةكان   ي عامي  ممثىلي  كبب 

ي فن
ي اإلمارانى

بداية لحملة   2012و    2011المجتمع المدنن
 قمع  شعواء من ال

ُّ
ت تشتد

َّ
كان يجهر بالنقد  الذي  عن حقوق اإلنسان  األخب   مدافع  ال  تم وضعإىل أن    ظل

ي اإلمارات وراء القضبان.  
 مهندس وشاعر وأب  وهو  ،  هو أحمد منصور المدافع عن حقوق اإلنسان  وهذا  فن

ن عن حقوق اإلنسان لعام  عىل جائزة مارتن إينالز    وهو حائز  ألربعة أطفال،   وعضو اللجنة ،  2015للمدافعي 
ق األوسط وشمال إفريقية  االس  ي هيومن رايتس و تشارية لقسم الرسر

ي  فن
المجلس االستشاري  وتش، وعضو فن

  ير،أقرب تقدعىل    2011منصور منذ عام    السلطات عىل تتبع  وقد دأبت   لمركز الخليج لحقوق اإلنسان. 
عىل خرق القانون    الغب  أمن الدولة" و "تحريض    التآمر ضد وإدانته بتهمة "للمرة األوىل  عندما تم اعتقاله  

ي اومقاطعة  
ه فن
َّ
 منه بسبب ممارسته حق

ً
ن ع لتعبب  السلمي  االنتخابات والتظاهر ضد الحكومة"، انتقاما

بالسجن ثلث سنوات  بواسطة آرائه   نت. وحكم عليه  منها    ،اإلنبى اإلفراج عنه  قضن  قبل  أشهر  ثمانية 
 بعفو. 

 
وإىل   بالقتل،  تهديدات  إىل  منصور  تعرض  شاحه،  إطلق  تمت  عقب  ، كما  ن جسديي  شقة  اعتداءين 

نحو سيارته عىل  واختفن  مبلغ  ،  ه  تفسب  يمكن  من    ال  األمريكية  الدوالرات  آالف    المدخرات يعادل 
ي 
 هذا لم يثنه ع.  30الشخصية من حسابه المرصفن

َّ
ي مجال حقوق اإلنسان.  غب  أن

ن مواصلة عمله السلمي فن
ي قضية اإلمارات  وكان  

ن فن ي دعم الموقوفي 
ي لقيها أسامة النجار،    مضايقات، وأدان ال94يجهر بالقول فن

التى
. ن ن إيجاد صلت  تتجىل فعالية دفاع منصور عن حقوق اإلنسان من خلل عمله عىل و جل أحد المعتقلي 

ن  ي سجون اإلمارات بي 
ن فن ي يمكن لها أالمعتقلي 

 .31الوىعي بمعاناتهم  تعزز ن ومنظمات حقوق اإلنسان التى
 

ته هيومن رايتس ووتش ومركز    مستوف  يفّصل تقرير   ي يناير / نرسر
ي الخليج لحقوق اإلنسان فن

كانون الثانن
ي عام  منذ اعتقاله واحتجازه    الشديدينوالتعذيب    منصور من التنكيلوقائع ما لقيه    2021

  . 201732فن
. 2017آذار  / سمار   20ل منتصف ليل  يقب 

ً
ل منصور واعتقلته مجددا ن ، اقتحمت قوات األمن اإلماراتية مبن

 
 المصدر السابق.  28
ي " 29  1"،  نداء لإلمارات العربية المتحدة لإلفراج عن نشطاء حقوق اإلنسان المحتجزين قبل انطلق معرض إكسبو دنر

ين األول  ي 2021أكتوبر/ ترسر
ي   17، مركز الخليج لحقوق اإلنسان، تم االطلع فن

 . 2022يناير/ كانون الثانن
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة: إشاعة التسامحا"  30

"، مركز وجهة للدراسات ومركز الخليج لحقوق اإلنسان،  لتعذيب فن
اير/ شباط   . 11، ص  2021فبر

 المصدر السابق.  31
َّ األشهر  بها" 32 ي

 الُحقوفى
 
 الناِشط

ُ
ِحدة

َّ
 المت

ُ
 العربية

ُ
 اإلمارات

ُ
سِكت

ُ
"، هيومن رايتس ووتش التنكيُل بأحمد منصور: هكذا ت

ي 
ي 1، ص  2021ومركز الخليج لحقوق اإلنسان، يناير/ كانون الثانن

ي  18، تم االطلع فن
 . 2022يناير/ كانون الثانن

https://www.gc4hr.org/news/view/2843
https://www.gc4hr.org/report/view/135
https://www.gc4hr.org/report/view/135
https://www.gc4hr.org/report/view/135
https://www.hrw.org/ar/report/2021/01/27/377645
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ن  د عن العام بعد اعتقاله،  وطوال مدة ت زي ن عائليتي  ، ولم ُيسمح له سوى بزيارتي  ُمنع من االتصال بمحام 
هتكن أشته وأصدقاؤه وزملؤه عىل علم بمدة كل منهما نصف ساعة، تفصل بينهما ستة أشهر، ولم    مصب 

 . مكان احتجازهوب
 

ي مايو/ أيار  
ي عىل منصور بالسجن عرسر سنوات بتهم  2018فن ي أبو ظتر

ملفقة ، قضت محكمة االستئناف فن
ي  
ي مجال حقوق اإلنسان وانتقاده سياسات الحكومة. فن

ي    31تتعلق بعمله السلمي فن
/ كانون الثانن ديسمبر

المحلية عندما أيدت المحكمة االتحادية العليا  استنفد جميع سبل االستئناف  ، كان منصور قد  2018
ي المحاكمة العادلة، انعقدت 

ي انتهاك فجٍّ لإلجراءات القانونية الواجبة والحق فن
الحكم الصادر بحقه. وفن

ي جلسات مغلقة، ورفضت 
ن فن السلطات رفع الرسية عن الئحة االتهام واألحكام الصادرة   كلتا المحاكمتي 

ن   من  . غب  33عن تلكما المحكمتي 
 
 كال

َّ
ي وقت    هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق اإلنسان أن

تمكنا فن
اها 
َّ
المحكمة يستند إىل أحكام   قرار أن    الحق بمساعدة مصادر موثوقة من الحصول عىل معلومات مؤد

ي تحظر التعبب  ا   2012لعام  تقنية المعلومات   جرائم مكافحةقانون العقوبات وقانون  
  لسلمي عن اآلراءالتى

 .34السياسية الناقدة
 

عام   ي 
فن اعتقاله  منصور  ،  2017منذ  والمعاملة  تعرض  التعذيب  إىل  متواصل  نحو  و عىل  غب  المهينة 

ي الحبس االنفرادي، حيث ُيجبر عىل النوم عىل األرض  السلطات اإلماراتية. ويُ   من قبلنسانية  اإل 
حتجز فن

ي  أو وسادة. كما أنه محروم من    فراشدون  
عىل   الحتجازهالرعاية الطبية عىل الرغم من األثر الخطب   تلفى

، ومن عدد من  التواصل مع  . كما أنه محروم من  صحته وريات األساسية،  الغب  ارتيه  الرصن
َّ
ومن استخدام نظ

 استخدام المذياع أو التلفاز. ، أو ىل مواد للقراءةومن الحصول ع
 

 ليِجسكاأرتور 
ي أبريل

باتهامات تتعلق بالمخدرات، عىل    ليِجسكا ، اعتقل رجل األعمال البولندي أرتور  2018نيسان    / فن
ي جسده أو متعلقاته. غب  أنه  

 خالرغم من عدم العثور عىل أي أثر للمواد المخدرة فن
َّ
 دأب عىل القول إن

ً
لفا

ي العتقاله
الحقيفى ي كان السبب  أبو ظتر ي 

الحاكمة فن أفراد األشة  بعد وما تل ذلك من احتجازه.    مع أحد 
ي خمسة أشهر  قضن  ،  ليِجسكا اعتقال  

ي المركزي، ثم حكم عليه بالسجن رهن الحبس االحتياطي فن  سجن دنر
وط. وقد أمضن  المؤبد د ي    شهور ثمانية  ون إمكانية إطلق الرساح المرسر

ء الصيت بأبو    سجنفن الصدر سي
، ق ي ي إطلق شاحه. السلطات البولندية    تنجحبل أن  ظتر

  ة، جراحل  ليِجسكا وبعد اإلفراج عنه، خضع    فن
  و 

ً
 للتعامل مع اضطراب ما بعد الصدمةتلفى علجا

ً
لمعالجته من آثار االغتصاب والتعذيب    متخصصا

  النفسي اللذين عانن منهما أثناء احتجازه
َّ
ا  قد ُوجد  ليِجسكا . ومما يؤسف له أن

ً
ي بميت

دام فن ي أمسبى
شقته فن

 . 352021  أيار  / مايو  26
 

ن إىل  يدين كل   ي اإلمارات بدين كبب  إىل  تحقيق العدالة لسجناء الرأي وضحايا  الساعي 
 ليِجسكا التعذيب فن

ي    من أجل  وإيثاريةشجاعة    جهود ما بذله من  ل
ي يتعرض لها المعتقلون فن

تنبيه العالم إىل االنتهاكات التى
 أننا،  خاصة أحمد منصور.  باإلمارات، و 

ُّ
ي  والحق

تفاصيل اإلمارات و لوال وصفه المفصل لظروف السجن فن
  ما عانن منه  نذيلالمعاملة ال وإساءةللتعذيب  ةالكاملما كنا لندرك األبعاد ، محنة صديقه وزميله المعتقل
 .منصور وسجناء الرأي اآلخرون

 
 المصدر السابق.  33
 لسابق. المصدر ا 34
ي اإلمارات العربية المتحدة"  35

ن السابق فن ن أرتور ليجسكا، السجي  "، مركز الخليج لحقوق اإلمارات العربية المتحدة: تأبي 
ي 2021يونيو/ حزيران  4اإلنسان، 

ي  19، تم االطلع فن
 . 2022يناير/ كانون الثانن

https://www.gc4hr.org/news/view/2745
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 عىل مبعدة    ليِجسكا كان  
ً
ن فقط من  محتجزا ي  زنزانة  زنزانتي 

مدافع  الصدر، وقد صادق السجن  منصور فن
 منصور    ناداهعن حقوق اإلنسان بعد أن  

 
. من أين أنت؟" بعد"مرحًبا، أنا أحمد. أ  قائال ي

ها، توطدت  نا امارانى
ن  ن الرجلي  ي تبعث عىل اليأس.   ليِجسكا القلق يساور    ، وغدا الصداقة بي 

 بشأن ظروف احتجاز منصور التى
ي 
ي يناير مقابلة    وفن

ي    / أجراها مع هيومن رايتس ووتش فن
أنه لم يشهد قط ب  ليِجسكا ، رصح  2020كانون الثانن

ي أي عنف  تعرض منصور إىل  
ي زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة،    قابع، "لكنك  بدنن

لك الذهاب  حق  وال يفن
ي أن إىل المكتبة. إنهم يعلم

ي الكتابة. ليس لديك الحق حتى فن
ون أنك شخص مثقف. ليس لديك الحق فن

  ،  . لذلكزنزانتك مضاءةتكون  
َّ
إن  أن تتعرض للعنف الجسدي. 

ً
ال هذا تعذيب نفسي فظيع  ليس الزما

 .36ُيطاق" 
 

ة من   ، احتمال هذه المعاملة الوحشية تمكن منصور من  الزمن،لفبى
َّ
قرار المحكمة أن  ذكر  ليِجسكا بيد أن

ي ديسمبر   االتحادية
سنوات    عرسر لمدة    منصور   سجنالذي قضن بتأييد الحكم ب  2018  كانون األول  / العليا فن

رجع إىل جناح العزل وراح يرصخ".  بهذا القرار "عندما علم  منصور    أن  ليِجسكا ذكر  وقد  نهيار.  كان نقطة اال 
اًبا عن الطعام، وشهد  ، بدأ  يد ذلكعبُ  ا  ليِجسكا منصور إرصن ي حالة 

اجع الرسي    ع فن لمدافع الودود عن  البى
ي كل مرة

ي طريقه إىل المقصفي  كان  حقوق اإلنسان الذي كان يتواصل معه فن
 . مر فيها بزنزانة منصور فن

 
ي ليِجسكا تواىلي األسابيع وتزايد قلق مع 

عىل الرغم من و  هاتف من منصور.  ، تمكن من الحصول عىل رقم 
ي من التعذيب وكان بصدد استئناف الحكم بالسجن  

جهوده نحو   ليِجسكا   وجهفقد  ،  المؤبد أنه كان يعانن
 صاحبه عىل نفسهمؤثرِ   األرقامتلك  االتصال ب 

ً
، وتمكن  ،  الطالع  لحسنو .  ا

 
ن ما يزال عامال كان أحد الرقمي 

من مركز الخليج لحقوق اإلنسان.  منصور وزميلته  ، صديقة  مع كريستينا ستوكوود   تواصل من ال   ليِجسكا 
  ليِجسكا قدمو 

ً
اب    عرضا وإرصن منصور،  احتجاز  لظروف   

 
وال   المتواصلكامال الطعام  اجععن  المقلق   بى

نت  ل
َّ
ومنظمات أخرى  مركز الخليج لحقوق اإلنسان  بالغة األهمية  هذه المعلومات  حالته الصحية. وقد مك

بنرسر  من   المتعلقة  عااألنباء  ي 
التى المروعة  والظروف  الطعام  عن  منصور  اب  من يإرصن ه  وغب  هو  شها 

ن   إىل  .  المعتقلي 
ً
اء األمم المتحدة  أمكن ل،  األساسيةهذه المعلومات واستنادا بإصدار  آنذاك أن يقوموا  خبر

أن "ظروف مؤداه  رأي  صور الجسدية، ويتوصلون إىل  فيه عن قلقهم البالغ عىل سلمة من ربون  يع  37بيان 
ي ذلك  زه  احتجا

ي اإلمارات العربية المتحدة، بما فن
تعتبر  ، قد  إخضاعه للحبس االنفرادي المطول السيئة فن
وب ال  من رصن

ً
با  ". تعذيب رصن
 

 ل
ً
ابه عن الطعام إىل تحسن ، فقد  ليِجسكا وفقا أدى االحتجاج الدوىلي عىل ظروف احتجاز منصور وإرصن

ي  
تمكن  المقصف و   ، ُسمح له باستخدامالحبس االنفرادي  رهنبعد شهور ال حرص لها  إذ  .  أحوالهطفيف فن

ض.  االتصال بوالدته والخروج  من   يُّ الخليج للبى التواصل مع مركز  غب  أن منصور لم يتمكن منذئذ  من 
  السجن )أنظر أدناه(.  منمرسبة نرسر رسالة شية  أن تم بعد اإلنسان من خلل سجناء آخرين،  لحقوق

 
  

 
ي " 36

ي جحيم السجن اإلمارانى
ي    8"، هيومن رايتس ووتش،  أرتور وأحمد: نزيلن فن

ي 2020يناير/ كانون الثانن
، تم االطلع فن

ي  19
 . 2022يناير/ كانون الثانن

ن أحمد منصور" 37 اء حقوقيون من األمم المتحدة يدينون ظروف احتجاز الناشط السجي  "،  اإلمارات العربية المتحدة: خبر
حدة لحقوق اإلنسان، 

ّ
ي 2019مايو/ أيار  7مفوضّية األمم المت

ي  19، تم االطلع فن
 . 2022يناير/ كانون الثانن

https://www.hrw.org/ar/news/2020/01/08/337048
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24571&LangID=E
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 انتقام السلطات بوحشية من أي شخص يتجارس عىل السعي إىل االنتصاف 

ي تواجه    تتجىل
ي قضية  الصعوبات التى

ن فن وأحمد منصور وجميع ضحايا التعذيب    94اإلمارات  الموقوفي 
ي حملة  محاسبة    إذ يسعون إىل

ي تشنها  القمع  الُجناة فن
ي ال تتن

السلطات عىل أي شخص يحاول  العنيفة التى
ي سجون اإلمارات وراء إلقاء الضوء عىل ما يجري 

 . األبواب المغلقة فن
 

 أسامة النجار 
اإلمارات  محاكمة  الد  ي عبُ  قضية  ي 

النجار ،  94فن أسامة  قل 
ُ
النجار اعت ن  نجل حسي  ي ، 

فن ن  الموقوفي  أحد   ،
التحريض عىل الكراهية ضد الدولة بسبب مزاعم تتصل بقيامه ب لتعذيب  إىل اوتعرض  القضية المذكورة،  

األكاذيب حول    بواسطة ونرسر  التويبى  إىل  أبيه  و تعرض  الخليج و تعذيب.  مركز  تلقاها  ي 
التى للتقارير  ا 

ً
فق

لتعذيب لمدة أربعة أيام قبل  إىل ا اعتقال شي حيث تعرض اقتيد أسامة إىل مرفق، فقد اإلنسانلحقوق 
ي  
. وأثناء محنته التى ي ي أبو ظتر

إىل أمن الدولة    ، عمد ضباطأربعة أيام  طال أمدها نقله إىل سجن الوثبة فن
ب بأسلك بلستيكوه إىل حجرة االستجواب حيث تعرض إىل اعينيه واقتادعصب   درجات وإىل    ية،لرصن
 .38باألغلل وقدميه تكبيل يديه متدنية للغاية بفعل أجهزة التكييف، كما تم حرارة 

 
 الدكتور نارص بن غيث 

ي االقتصاد و تعرض الدكتور نارص بن غيث، وهو أكاديمي و 
ي  - جامعة السوربورنبمحارصن  عالم فن

باريس فن
  ، ي ي تعرض إليها من أبوظتر

هو اآلخر إىل حملة من المضايقات والتعذيب بسبب استنكاره االنتهاكات التى
ي  قبل السلطات اإلماراتية.  

ي عام  رسالة  وفن
، أدان بن غيث  2011تم ترسيبها عقب اعتقاله للمرة األوىل فن

ي عقد المحاكمات الرسية
ي وقت ال . و نهج اإلمارات العربية المتحدة فن

حق أنه عوقب  قد ذكر بن غيث فن
شجعت  نرسر  عىل   إذ  الرسالة،  مضايقتهتلك  عىل  آخرين  نزالء  السجن  تلك   . سلطات  أدت  وعندما 

ن آخر، تم   ي تقالمضايقات إىل مشاجرة مع سجي 
ي درجة    تكييفدون  زنزانة منفردة    ييد بن غيث وحبسه فن

فن
 .39درجة مئوية 40حرارة بلغت 

 
ي 
ي الحبس االنفرادي لمدة تسعة    2015 عام  فن

جز فن
ُ
قل بن غيث مرة أخرى واحت

ُ
شهور قبل مثوله  ، اعت

ب والحرم ما لقيه من اىل  عالمحكمة    أمام المحكمة. وإذ حاول إطلع ان من النوم لمدة لتعذيب والرصن
ي بإغلق الميكروفون

 .40ومنعه من اإلدالء بأي شهادة أخرى تصل إىل أسبوع، قام القاضن
مارس ي 

بالسجن  ،  2017آذار    / فن غيث  بن  عىل  إدانته    عرسر ُحكم  بعد  من سنوات  ملفقة،  باتهامات 
ي تعليقاتالعربية المتحدة  اإلمارات  دولة  "إهانةبينها

ها عىل تويبى حول    كان قد   " فن ي لقيها نرسر
المعاملة التى

ي عام  أثناء  
ي أن   للحقيقة المؤسفةه  ، فإن إدراك وكما كان حال منصور .  2015محاكمته السابقة فن

المتمثلة فن
شدان  

ُ
ي قاعات المحاكم  متعذر  العدالة  ن

اب عن الطعام باإلمارات، فقد لجأ  فن وقد .  41بن غيث إىل اإلرصن
ابات عن الطعام    أدى عدد من ذها بن  اإلرصن

َّ
ن مارسنف ي   تراجعإىل    2019و    2017  آذار   / غيث بي 

خطب  فن
السلطاتصحته.    

َّ
أن الرعاية    غب   من  وبالحرمان  العائلية  الزيارات  بحظر  بتهديده  وحسب  ردت 

 
اإلمارات العربية المتحدة: تعذيب أسامة النجار يتأكد مع استمرار سوء المعاملة للمحتجزين من مجموعة اإلمارات " 38
ي 2014أبريل/ نيسان  2"، مركز الخليج لحقوق اإلنسان، 94

ي  17، تم االطلع فن
 . 2022يناير/ كانون الثانن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة: إشاعة التسامحا" 39
"، مركز وجهة للدراسات ومركز الخليج لحقوق اإلنسان،  لتعذيب فن
اير/ شباط   . 14، ص  2021فبر

 المصدر السابق.  40
ي رسالة من زنزانته" 41

ابه عن الطعام فن العربية  نارص بن غيث يعلن إرصن ي اإلمارات 
الدولية من أجل الحرية فن "، الحملة 

ي 2017أبريل/ نيسان  17المتحدة، 
ي  19، تم االطلع فن

 . 2022يناير/ كانون الثانن

https://www.gc4hr.org/news/view/621
https://www.gc4hr.org/news/view/621
https://www.gc4hr.org/report/view/135
https://www.gc4hr.org/report/view/135
https://www.gc4hr.org/report/view/135
https://icfuae.org.uk/news/nasser-bin-ghaith-declares-hunger-strike-letter-sent-his-prison-cell
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من،  42الصحية   
 
ب  بدال ي  القيام 

فن ماتالتحقيق 
ُّ
ل  تظل حد  غيث ووضع  من  بن  السجناء  يلقيه  إساءة  ما 

 المعاملة. 
 

ي 
 أمينة العبدوىلي ومريم البلوش 

سةأمينة العبدوىلي   ي  إماراتية وأم لخمسة أطفال  مدرِّ
قلت فن

ُ
ي    / نوفمبر ، اعت

ين الثانن ي   2015ترسر
جزت فن

ُ
واحت

ي الحبس االنفرادي وتعرضت  ونصف حيث وُ   شهور مكان غب  معلوم لمدة سبعة  
بإىل اضعت فن ،  لرصن

باإلضافة ن النوم.  ها، باإلضافة إىل حرمانها م قدميوتقييدها من  من ملبسها    وتجريدها ب عينيها  عص وتم  
 ،  تم استهداف عائلتها   إىل ذلك،

ُ
.    وأخيها أختها موزة العبدوىلي    لك كل منقل كذإذ اعت مصعب العبدوىلي

 عن
 
ي    ، فقد تمذلك  وفضال

ي   / نوفمبر   29فن
ين الثانن تحدثه  بسبب  وليد العبدوىلي    اعتقال أخيها   2015  ترسر

ن 43علنية ضد اعتقال إخوته   أمينة العبدوىلي قد ُمنعت   . وتبي َّ
َّ
 أن
ً
أثناء احتجازها بمعزل عن العالم   الحقا

ي  اف مكتوب ، من االتصال بمحام  الخارحر ت عىل توقيع اعبى جبر
ُ
 .44قراءتهيتم تمكينها من دون أن وأ

 
 
ُ
اقلن ي  ت 

فن الوثبة  إىل سجن  أمام   2016  حزيران  / يونيو   30لعبدوىلي  محاكمتها  بدء  من  أيام  ثلثة  بعد 
ي  الدولةأمن   ائرةد

العليا االت المحكمة فن القرسية كأدلة، وعندها فقط  . و حادية  افاتها  بلغتتم قبول اعبى
ُ
 أ

ي تشمل "،  العبدوىلي بالتهم الموجهة إليها 
التحريض عىل الكراهية ضد الدولة واإلخلل بالنظام العام،  التى

للخطر علقات  و  تعرض  معلومات كاذبة  ونرسر  الدولة  مؤسسات  حلفائها" تقويض سمعة  مع  .  الدولة 

  
َّ
ي بعد مقتلتويبى  بتغريدات عىل  هذه االتهامات تتعلق  وُيعتقد أن والدها    أبدت فيها تأييدها للربيع العرنر
ي سوريا

ي  .  45فن
األولأكتوب  31فن ين  بالسجن خمس سنوات و ،  2016  ر/ ترسر العبدوىلي  غرامة بحكم عىل 

 . حق االستئناف دوندرهم،   خمسمئة ألفقدرها 
 
 
ُ
ي نوفمبر اعت

ا فن
ً
ي أيض

ي   / قلت مريم البلوسر
ين الثانن وعانت مثل العبدوىلي من االختفاء القرسي  ،  2015  ترسر

ي لمدة خمسة    واالحتجاز  ، المعاملة  وإساءةلتعذيب  إىل ا تعرضت خللها    شهور بمعزل عن العالم الخارحر
ب واإلهانة والتهديد باالغتصاب وتضمن ذلك    . كما  46الرصن

ُ
افات    تجبر أ ي عىل توقيع اعبى

مها  البلوسر تجرِّ
 . من االتصال بمحام  ومنعت 

 
اير  ي فبر

ي   مثلت ،  2016  شباط  / فن
ي وج  البلوسر

ي أمام نيابة أمن الدولة التى
 دون تمثيل قانونن

 
ّ
ّ
هت إليها  ّ

االتهاماترسمًيا   من   
ً
اإلرهابية قانونبموجب    عددا الجرائم  تقنية  جرائم مكافحةوقانون    مكافحة 
ي  المعلومات

ائية ز الج  الدائرةقبل بدء محاكمتها أمام    2016  نيسان  / أبريل  12. تم نقلها إىل سجن الوثبة فن
ي  
ي فن ين األول  / أكتوبر   24بمحكمة االستئناف االتحادية بأبو ظتر  إ.  2016  ترسر

ً
زائفة، من ىل أدلة  واستنادا

افات  بينها   ،اعبى
ً
عت قرسا ن

ي    قضت   انبىُ
ي  بالمحكمة عىل البلوسر

اير   22السجن خمس سنوات فن  شباط   / فبر
ي  ، االستئناف  وبعد . 2017

 .201747 حزيران / يونيو  5أيدت المحكمة االتحادية العليا الحكم فن

 
حدة" 42

ّ
اب  طويل عن الطعام: اإلمارات العربّية المت

"، مركز الخليج لحقوق صحة الدكتور نارص بن غيث تتدهور بعد إرصن
ي  9اإلنسان، 

ي 2019يناير/ كانون الثانن
ي  19، تم االطلع فن

 . 2022يناير/ كانون الثانن
، محتجزة لدى السلطات اإلماراتية منذ أم" 43 ق األوسط وشمال "، مجموعة حقوق  2015  عام  ينة العبدوىلي ي الرسر

اإلنسان فن
/  29، ةريقيإف ي 2021أيلول  سبتمبر

ي   ناير/ ي 21، تم االطلع فن
 . 2022كانون الثانن

 المصدر السابق.   44
بال" 45  

 
العبدوىلي   وقائع: بيان وأمينة  ي 

البلوسر المتحدة،    "،مريم  العربية  اإلمارات  ي 
فن الحرية  أجل  من  الدولية    10الحملة 

 / ي ، ت2020كانون األول   ديسمبر
ي   يناير/   21م االطلع فن

 . 2022كانون الثانن
، محتجزة لدى السلطات اإلماراتية منذ" 46 ي

ق األوسط وشمال 2015عام  مريم البلوسر ي الرسر
"، مجموعة حقوق اإلنسان فن

/  29، يةإفريق ي 2021أيلول  سبتمبر
ي   يناير/  21، تم االطلع فن

 . 2022كانون الثانن
 المصدر السابق.   47

https://www.gc4hr.org/news/view/2032
https://menarights.org/en/caseprofile/amina-al-abdouli-detained-emirati-authorities-2015
https://menarights.org/en/caseprofile/amina-al-abdouli-detained-emirati-authorities-2015
http://icfuae.org.uk/research-and-publications-factsheets/factsheet-maryam-al-balushi-and-amina-al-abdouli
https://menarights.org/en/caseprofile/maryam-al-balushi-detained-emirati-authorities-2015
https://menarights.org/en/caseprofile/maryam-al-balushi-detained-emirati-authorities-2015
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ي  
ي   المسيئةالممارسات    وقد تباينت منذ نقلها إىل سجن الوثبة.    المتصللتعذيب  إىل اتعرضت البلوسر

التى
ي  واإلذالل بالحبس االنفرادي  ، وشملت  ها إلي تعرضت  

ات المراقبة فن ي تستخدمها وضع كامب 
. دورة المياه التى

إىل  كانت  و  ماتها 
ُّ
السجن  تظل المعاملة  من  سلطات  ي  قامت  .  48بل طائلهذه 

والبلوسر بمساٍع  العبدوىلي 
ي القنوات الرسمية    ا بواسطةمعاملتهمللشكوى من إساءة  متعددة  

، وقوبلت تلك 2019و    2018عامي    فن
 49سلسلة من التسجيلت الصوتية   . وقد عمدتا عندها إىل ترسيبالصمت ب  و أاالنتقام  المحاوالت إما ب

ي محاولة  
ب    تعرضهما إىل  وتصف التسجيلت الصوتية  ما. محنته  لتوجيه االهتمام إىلوالرسائل فن الرصن
ن و من قبل حراس السجن    واإلساءات  عيلت األخريات،  البن

 
الحبس االنفرادي    ما عانته كل منهما منفضال

وريات األساسية     حمل . وقد  والمياه النظيفة والرعاية الطبيةالفوط الصحية والطعام  ك والحرمان من الرصن
 ترسيب هذه المعلومات  

ً
ن بواليات    عددا  ةعاجل  مناشدةاألمم المتحدة إىل إرسال  من طرف  من المكلفي 

 . 50إىل السلطات اإلماراتية 
 

ي والعبدوىلي    ت كل منتعرض
للتنبيه إىل ما لقيتاه  جهودهما الشجاعة  بسبب  مال انتقامية  أعإىل  البلوسر

ي  من إساءة ال 
ي سجن الوثبة. فن

أمام نيابة أمن الدولة    السيدتان مثلت  ،  2019  تموز   / يوليو   30معاملة فن
إل ووُ   االتحادية الوثبة ىل سمعة اإل ع  تؤثر "،  معلومات خاطئة"يهما تهمة "ترسيب  جهت  مارات وسجن 

" و" ي ن الدولتبشكل سلتر ي مشاكل بي 
 .51" تسبب فن

 
اير  ي الحبس االنفرادي كل يوم أحد ، دأبت السلطات عىل وضعهما  2020  شباط  / وبدًءا من فبر

ن  إو   فن ثني 
لهم   وخميس افات  ا  عىل رفضهم   ا عقاًبا 

اعبى مهما   تسجيل  جرِّ
ُ
ي والعبدوىلي كل من  واصلت  وقد  .  ت

البلوسر
ي    ظروف احتجازهما االحتجاج عىل  

اب عن الطعام فن اير/ شباط    23من خلل بدء إرصن وإذ  .  2020فبر
ي بسبب  يأس من  تمكن ال

ها من ه  إلي تعرضت  ما  السلطات لالتام من قبل  تجاهل  النفس البلوسر مع غب 
ن   ي  الموقوفي 
حاولت االنتحار    وبة، فقد مع اإلفلت من العق  المعاملةوإساءة  لتعذيب  من االوثبة  سجن  فن

ي يده 2020آذار مارس/  8 يوم
 .52ا بقطع وريد فن

 
ن كاجهود  بفضل  و  ي سجن الوثبة والدعم  لتوجيه االنتباه إىل    لتيهما لسيدتي 

المتواصل من قبل األوضاع فن
 إىل إيصالمنظمات حقوق اإلنسان  

ً
ي  التابع لألمم المتحدة   الفريق العامل  نرسر فقد  ،  صوتيهما   سعيا

المعتن
ي 
ي يناير  باالحتجاز التعسفن

ي   / فن
.   أنإىل  فيه    انتىهرأًيا  ،  2021  كانون الثانن ي

ي والعبدوىلي تعسفن
اعتقال البلوسر

ي  ومستوف   دعا الفريق إىل إجراء تحقيق مستقلفقد  باإلضافة إىل ذلك، 
  التعذيب. واألهم  ادعاءاتفن

َّ
أن

 إياها  استنكر هذه القضية الفريق 
ً
ا رضت   وحسب واحدة معتبر

ُ
ي ع

ن العديد من القضايا المماثلة التى من بي 
ي اإلمارات العربية المتحدة.  

ي فن
أن "استخدام  إىل  عىل وجه الخصوص    وأشار عليه بشأن االحتجاز التعسفن

افات القرسية، و الرسي  التوقيف  إىل  ، والملحقة القضائيةاستخدام االعبى
ً
أحكام ملتبسة ومبهمة   استنادا

 
 المصدر السابق.   48
ت  يمكنكم االطلع عىل تسجي 49 ي لت صوتية نرسر

ي  / نوفمبر  12و 2018 أيار  / مايو  29فن
ين الثانن   / نوفمبر  29و  2018 ترسر

ي 
ين الثانن  . الرابطذا ، وكذلك ه الرابط، وهذا  الرابطمن خلل هذا  2019 ترسر

ي  UA ARE 2/2019ذات رمز    الرسالة 50
اير/ شباط    12، المؤرخة فن ي  2021،  2019فبر

كانون    يناير/   19، تم االطلع فن
ي 
 . 2022الثانن

، محتجزة لدى السلطات اإلماراتية منذ أم" 51 ق األوسط وشمال "، مجموعة حقوق  2015  عام  ينة العبدوىلي ي الرسر
اإلنسان فن

/  29، ةريقيإف  . 2021أيلول  سبتمبر
 المصدر السابق.   52

https://www.youtube.com/watch?v=WThTwBVMG3A&ab_channel=Internationalcentreforjusticeandhumanrights
https://www.youtube.com/watch?v=r1l6l8dI0_c&ab_channel=Internationalcentreforjusticeandhumanrights
https://www.youtube.com/watch?v=LzgQR9cxXs8&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24341
https://menarights.org/en/caseprofile/amina-al-abdouli-detained-emirati-authorities-2015
https://menarights.org/en/caseprofile/amina-al-abdouli-detained-emirati-authorities-2015
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ي مجال    السلمي   العملبسبب    رهابتتعلق باإل
 حقوق اإلنسانفن

ً
ها أنماطا

ُّ
ي اإلمارات   معهودة  " كانت كل

فن
 .53العربية المتحدة

 
 حمد منصورأ

التحسن   من  الرغم  األمد عىل  منصور أ  احتجاز   ي طرأ عىل ظروفالذ  قصب   عنها  عدب  حمد  ما كشفت 
مسكا،  جليترصيحات   التعذيب  ال  ز ا  فإنه  من  ي 

تجاشه  يعانن البسبب  العىل  ي حديث 
ظروف   علتن عن 

ي تنتمي إىل ممارسات القرون  حتجاز اال 
ي يوليو   التى

ي سجون اإلمارات العربية المتحدة. فن
  تموز   / الوسظ فن

المعاملة إساءة  التعذيب و ما يلقيه من  فيها    وصفمن ترسيب رسالة من السجن  منصور  ، تمكن  2021
،  عد شهرين فقط من نرسر هذه الرسالةبو محاكمته الجائرة.  من وقائع  أثناء االحتجاز، باإلضافة إىل تفاصيل  

ي قراًرا   لمان األورونر  اعتمد البر
ً
ي اإلمارات  عاما

 بشأن "قضية المدافع عن حقوق اإلنسان أحمد منصور فن
ي  مثل  عىل فعالية    األنر الذي يؤشر ،  54"العربية المتحدة

الضغط عىل  التأثب  و   اإلبقاء عىل هذه الرسائل فن
وط عن    . المجتمع الدوىلي  أحمد منصور والدكتور  كلٍّ من  ويدعو القرار إىل "اإلفراج الفوري وغب  المرسر

غيث   بن  نارص  والدكتور  الركن  والن  وسائر محمد  اإلنسان  حقوق  عن  ن  ن المدافعي  ن    اشطي  السياسيي 
  ." ن السلميي  ن  يوالمعارضي  تقدم،  عما   

 
إىل  وفضال ي  األورونر االتحاد  ي 

فن األعضاء  الدول  القرار جميع  دعو 
ن  ها  وتصدير بيع تكنولوجيا المراقبة    وقف" إىل اإلمارات العربية المتحدة" و "يستنكر بشدة الفجوة بي 

م الحقوق  دولة متسامحة    بشأن كونها اإلمارات  مزاعم    كون السلطات فيها تحتجز اإلنسانية، وواقع  تحبى
ن المدافع ي ظروف قوق اإلنسان عن ح ي 

 بالغة القسوة". فن
 

  
ً
 باهظا

ً
قضيته   إىل المجتمع الدوىلي    من أجل تنبيهجهوده الشجاعة والدؤوبة    بسبب لقد دفع منصور ثمنا

يعانيه و  ما  إىل  اآلخر سج   كذلك  الرأي  العربي و ناء  اإلمارات  ي 
فن المتحدةن  اء    ة  جرَّ ي  من 

التعسفن االحتجاز 
ي يناي.  المعاملة   وإساءةوالتعذيب  

ي فن
بلغ مصدر موثوق مركز الخليج لحقوق اإلنسان  ، أ2022  ر/ كانون الثانن

 منصور إىل زنزانة أصغر    نقلببعد نرسر الرسالة  قامت  السلطات اإلماراتية    أن بوهيومن رايتس ووتش  
ً
حجما

ي من    وحرمته،  من ذي قبل  وأكبر عزلة
ي تشتد حاجته إليها الرعاية الطبية    تلفى

ي    اتنظار ال وصادرت    التى
التى

ي 
 .55ة القراء يستخدمها فن

 
ي اإلمارات العربية المتحدة  للنتصاف بجميع السبل قد أخفقت منصور    أن مساىعي عىل الرغم من  

، فقد فن
ي مجال حقوق اإلنسان  العامل  المحامي الفرنسي البارز   قام

بة عن مركز الخليج بالنيا،  ، ويليام بوردونفن
ي باريس ضد ، بتقديم ش لحقوق اإلنسان

الريسي  اللواء أحمد نارص كوى رسمية إىل مكتب المدىعي العام فن
ي  
لتوقيف غب  من المدافع البارز عن حقوق اإلنسان  بسبب ما يخضع إليه ا،  2021  حزيران  / يونيو   7فن

ي والتعذي
الفرنسية  وتستند القضية إىل مبدأ الوالية القضائية العالمية الذي يسمح للسلطات  .  56بالقانونن

ي  الرعايا األجانب    مع  بالتحقيق
هم، وإن كانت تلك األفعال  واعتقال ،  التعذيب ، ومن بينها  بعض الجرائمفن

فرنسا.   ي 
فن ترتكب    لم 

ً
حديثا خب 

ُ
انت قد  الريسي  ا كان  لرئيس ولمَّ  

ً
الجنائية   منظمةلا طة  للرسر  الدولية 

 
ي  الفريق العامل،  2020/  61الرأي رقم   53

ي باالحتجاز التعسفن
،  A/HRC/WGAD/2020/61،  التابع لألمم المتحدة المعتن

ي   يناير/  18
ي ، 2021كانون الثانن

ي   يناير/  19تم االطلع فن
 . 2022كانون الثانن

ي   54
ي الصادر فن لمان األورونر ي   2021  أيول  / سبتمبر   16قرار البر

بشأن قضية المدافع عن حقوق اإلنسان أحمد منصور فن
ي ((RSP)2021/2873) ةاإلمارات العربية المتحد

ي يناي 20، تم االطلع فن
 .  2202 ر/ كانون الثانن

ي    يناير/   7مركز الخليج لحقوق اإلنسان،  "،  إلمارات العربية المتحدة: أمن الدولة ينتقم من أحمد منصورا" 55
كانون الثانن

ي ، 2022
ي   يناير/  20تم االطلع فن

 .  2022كانون الثانن
ح" 56

ّ
ي فرنسا ضد اللواء أحمد نارص الريسي لدة:  اإلمارات العربّية المت

تعذيبه مركز الخليج لحقوق اإلنسان يرفع شكوى فن
ي 2021حزيران  يونيو/  12"، مركز الخليج لحقوق اإلنسان، أحمد منصور

ي   يناير/  21، تم االطلع فن
 . 2202كانون الثانن

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_61.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_61.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0390_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0390_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0390_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0390_EN.html
https://www.gc4hr.org/news/view/2923
https://www.gc4hr.org/news/view/2923
https://www.gc4hr.org/news/view/2923
https://www.gc4hr.org/news/view/2753
https://www.gc4hr.org/news/view/2753
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بولاإل ) إذا    بسبب ضلوعهقد يواجه االعتقال والمحاكمة  فإنه  فرنسا،  ا  ومقره  (،نبى التعذيب  ي ارتكاب 
فن

ي الفرنسيةاوطأت قدم
 . ه األراضن

 

ي  
ي   / يناير   18فن

ي فرنسا ضد الرئيس    57تعذيبتتعلق بالقدم المحامي بوردون شكوى  ،  2022  كانون الثانن
فن

ل  االجديد  بول  منظمة  بإلنبى قيامه  األوىلزيار ُبعيد  مقر    ته  بوردون وقد  ليون.    بمدينةالمنظمة  إىل  قدم 
ي محكمة بحقوق اإلنسان وأحمد منصور ضد الر نيابة عن مركز الخليج لبال الشكوى  

اريس بموجب  بيسي فن
ب  انتخاب الريسي وندد ي الفب  -جوليان   أوبب  عارض النائب الفرنسي  قد  مبدأ الوالية القضائية العالمية. و 

ي بيان  58بوصوله إىل ليون
ي أعلن فيه دعمه ال، فن

، ودعا فرنسا  كامل لمركز الخليج لحقوق اإلنسانصحفن
ي  الريسي  تحقيق ضد بدء ال إىل "

 أقرب اآلجال". فن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بولمنظمة اتعذيب ضد الرئيس الجديد لتتعلق بالوى  شك"  57 ي    يناير/   18"، صحيفة الغارديان،  إلنبى

، تم  2022كانون الثانن
ي 
اير/  1االطلع فن  .  2022شباط  فبر

بول الجديد إىل ليون  عىلحتجاجات  ا" 58 ي  كانون الث  يناير/   18ليون،    و تريبيون د" )بالفرنسية(،  الزيارة األوىل لرئيس اإلنبى
انن

ي  االطلعتم ، 2022
اير/  1فن  . 2022شباط  فبر

https://www.theguardian.com/world/2022/jan/18/torture-complaint-filed-against-new-president-of-interpol
https://tribunedelyon.fr/2022/01/18/levee-de-boucliers-contre-la-premiere-visite-a-lyon-du-nouveau-president-dinterpol/
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 ها اإلفالت من العقوبة وإدامتحالٍة من التأسيس ل

 
ي 
 

ي اإلمارات القصور ف
 

 العربية المتحدة استقالل القضاء ف
اإلماراتية    كانت إذا   إيقاع  السلطات  إىل  لتعمد  ي 

يكفن بما  من  انتقام أفعال  تتجاش  ومزيد  المعاناة  ية 
   إساءةلمحتجزين الذين يتحدثون عن  با

َّ
هم معاملتهم وتعذيبهم، فذلك ألن

َّ
 ممثىلي السلطات يدركون أن

المدىعي العام السابق    مما قاله   وليس أدلَّ عىل ذلكوبة.  راسخة من اإلفلت من العق  تحت حماية حالة
ن اإلماراتيوالرئيس الس ن  ابق لجمعية الحقوقيي  ي ي  ي مقابلة معمحمد صقر الزعانر

مركز منارصة  ، الذي ذكر فن
اإلمارا ي   القضاء جهاز  أن  ت  معتقىلي 

المتحدة  اإلمارات  فن االستقل  العربية  فقدان  من  ي 
والتبعية  يعانن لية 

ي اإلمارات  اللفت أنه أشار إىلومن . 59للسلطة التنفيذية 
ي فن

موظف لدى وزير العدل   ليس أكبر أن القاضن
 .حكومة اإلماراتو 
 

ي نفسه    ناللقد   ي   حيال االستبدادي لسلطات اإلمارات العربية المتحدة    النهج  منصيبه  نالزعانر
العمل فن

، الذي يقيممجال حقوق اإلنسان وممارسة الحريات المدنية.   ي ي المنفن    وقد كان الزعانر
 مناآلن فن

ً
  بدءا

ن عن حقوق اإلنسان  ،  2021  / أيلولسبتمبر  درجوا أحد أربعة مدافعي 
ُ
ي قائمة    أ

ت اإلرهاب   تتعلق ب فن رسر
ُ
ن

ي جلس  الصادر عن م  2021لعام    83رقم  القرار    بمقتضن 
ي  تحدث  . وقد  60الوزراء اإلمارانى ي المقابلة الزعانر

فن
ي رُّ عن العمل التد

ي الذي كان يقوم به فن ن اإلماراتي حر ن جمعية الحقوقيي  الدكتور    ، إىل جانب المحامي البارز  ي 
ن اإلماراتي وكانت    رهن االحتجاز.   زال ا  م الذي  ،  محمد الركن ن قد  جمعية الحقوقيي  ي عام  ت  تأسسي 

 1981فن
ي المهنبهدف توحيد جميع  

ن فن ي الدولة    ة من أجلالقانوني  العاملي 
تعزيز سيادة القانون والحفاظ عليها فن

 الجمعية    نشأة. الة  حديث 
َّ
ي الع    خللكانت ضحية أخرى لقمع الحكومة  ومما يؤسف له أن

وتم  ،  قد الماضن
ي عام 

 . 2011حلها فن
 

 حالة
َّ
ي فراغ.  وبةاإلفلت من العق غب  أن

ي اإلمارات ال توجد فن
ي التعذيب فن ي تحمي وتشجع مرتكتر

ذلك  التى
كات والمجتمع الدوىلي لمواصلة  تستند إىل    أنها 

ي إجراء "التعاملت المعهودة" مع   مهنهج استعداد الرسر
فن

انتهاكات جسيمة لحقوق عىل الرغم من جملة واسعة من االدعاءات المتعلقة باإلمارات العربية المتحدة  
ي البلد كل يوم. اإلنسان 

 ال تنفك تتكشف فن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: المس" 59 ي ي  تشار الزعانر

ي اإلمارات تحول إىل موظف لدى الحكومة  القاضن
 يناير/   18،  تركز منارصة معتقىلي اإلمارام"،  فن

ي 
ي   االطلعم ت، 2022كانون الثانن

ي   يناير/  20فن
 .  2022كانون الثانن

ن عن حقوق اإلنسان عىل قائمة  " 60 ن لاإلمارات العربية المتحدة: إدراج أربعة مدافعي  هضة لمنظمة الدولية لمناا"،  إلرهابيي 
ي 2021سبتمبر  أيلول/  30، التعذيب

ي   / يناير  20، تم االطلع فن
 . 2022كانون الثانن

https://edacrights.com/post/329
https://www.omct.org/en/resources/urgent-interventions/united-arab-emirates-inclusion-of-four-human-rights-defenders-on-a-terrorist-list
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رتها مجموعة  برامج التجس اتإساءة استخدام تقني ي طوَّ
 NSOس الت 

  
َّ
كأحد  إن شر هو  الصدد  هذا  ي 

فن ن  الرئيسيي  ن  لالمخالفي  أو  إس  إن  مجموعة   NSO Groupلتقنية ة 
Technologies  كة شر وهي  تطويرها  إشائيلية    تقنية،  بسبب   

ً
سيئا  

ً
صيتا التجسس   برمجيةاكتسبت 

من الشخص    نقرة واحدة  ا دون أن يتطلب تفعيلهعىل مراقبة الهواتف الذكية عن ُبعد    ةالقادر بيغاسوس  
مع اإلمارات العربية المتحدة  تها  تعامل   NSO  مجموعة  ، واصلت للغاية  حتى وقت قريب و   المستهدف. 

من الرغم  برمج استخدام  بالدولة    قيام  عىل  م  نطاق  عىل  التجسس يات  أدوات  مراقبة ستهدواسع    فة 
اإلنسان   ن عن حقوق  ي   والهيئاتالمدافعي 

المدنن المجتمع  ي 
فن و 61الفاعلة  مع    بشكل كامليتعارض هذا  . 

ي  ا،  62المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  لألمم التوجيهية لمبادئا
كات    تلزملتى بمراعاة  الرسر

كات عند بيع حقوق اإلنسان  ذات الصلة بالواجبة  إنفاذ اإلجراءات السليمة   والمسؤولية االجتماعية للرسر
ي مجال حقوق اإلنسانالسجلت ذات ال إىل البلدان قنيات الت  وتصدير 

 .سيئة فن
 

ي عام  
 ،  2016فن

َّ
ن الب  وث ِ

ن ي تال االعتداءات  الذي بلغته  المدى المروع  قت منظمة سيتب 
ن    ستهدفتى المدافعي 

ي اإلماراتعن حقوق اإلنس
ي فن
ا لو . 63التجسس  يات مجبر  بواسطة ان والمجتمع المدنن

ً
ي  تحقيقاتلوفق

التى
ي عام    فقد تم  ،أجرتها المنظمة

ن  ا  2012فن ٌّ عىل األقل ستهداف ثلثة معارضي  ي
وأحمد   ، بمن فيهم صحفن

ي اإلمارات يعمل من مكتب الشيخ طحنون   متواجد من قبل عميل    باستخدام هذه األساليب ،  منصور 
فن

 . بن زايد آل نهيان
 

يوليو  ي 
ن  2021  تموز   / فن تبي َّ من  ،  أكبر  ا  يحملونشخص    أربعمئةأن  ي 

فن محمولة  هواتف  لمملكة أرقام 
بينهم،  المتحدة ي   من 

فن درجوا    المنفن   معارضون 
ُ
أ قد  يدعمونهم، كانوا  بها  وناشطون  تحتفظ  قائمة  ي 

فن
ا و هم، حكومة اإلمارات العربية المتحدة.  تعىل طلب من عميلبناء    NSO مجموعة

ً
لتقرير صادر عن   وفق

الغارديان ا،  صحيفة   
َّ
المتحدة  فإن العربية  ن إلمارات  أربعي  من  لديها    واحدة  إىل دولة  الوصول  إمكانية 

كة المذكورة، التجسس  مجياتبر  ي تصنعها الرسر
اق الهاتف المحمول والسيطرة عليه   التى القادرة عىل اخبى

ٍّ بشكل  ي
  خفن

ً
 .64تماما

 
اإلنسانيابالن  لحقوق  الخليج  مركز  قدم  بة عن  مجال  محامياال ،  ي 

فن العلملن  اإلنسان  ويليام  حقوق  ن 
ي يوليو   65شكوى  تبوردون وفينسنت برنغار 

ي فرنسا فن
مجيات اإلشائيلية  2021  تموز   / فن كة البر  ضد شر

NSO Group   ي
كة  للقرصنة  مجية بيغاسوس  عد بر ت، التى رتها الرسر ي طوَّ

ار  ة  مسؤول التى جمة لحقت عن أرصن
ي  
ن عن حقوق اإلنسان فن ق األوسط وشمال إفريقي بالمدافعي  اء تعرضهم إىل  وخارجها    ةمنطقة الرسر من جرَّ

ن  المراقب  ي حي 
مجية بيغاسوس، فن هدف ببر

ُ
عن استهداف آخرين تم الكشف مؤخًرا  ة. وكان بعضهم قد است

 
كة  "  61 مجيةتنىهي    NSOشر  استخدامها من قبل حاكمبيغاسوس مع اإلمارات العربية المتحدة بسبب    تعاقدها الخاص ببر
ي  ي القرصنة دنر
ز، فن ين األول / أكتوبر  6"، رويبى ي  االطلعتم ، 2021 ترسر

ي   / يناير  11فن
   . 2022  كانون الثانن

ونية لصفحة  ال 62 ي بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنساناإللكبى
، بما فن

   . األعمال التجارية وحقوق اإلنسانإىل المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن  رابطذلك 
ي وحدات الماكرو: تهديد جديد    تقم بتفعيلافظ عىل هدوئك و)ال(  ح" 63

ن "،  اإلمارات العربية المتحدة  فن ن منظمة سيتب 
ي  االطلعم ، ت2016 أيار   / مايو  29، الب 

ي   / يناير  21فن
   . 2022 كانون الثانن

وع  بالمملكة المتحدة بحسب الترسيب المتعلق بالهواتف  أرقام  بإدراج مئات    عىل صلةإلمارات العربية المتحدة  ا" 64 مرسر
ي االطلع تم ، 2021 تموز  يوليو/  21"، صحيفة الغارديان، بيغاسوس

ي   يناير/  21فن
  . 2022كانون الثانن

فرنسا ضد مجموعةم" 65 ي 
فن يقدم شكوى  اإلنسان  لحقوق  الخليج  بر   NSOركز  استخدام  ي  بيغاسوس    مجياتبشأن 

فن
ي ت ،2021تموز   يوليو/  29"، مركز الخليج لحقوق اإلنسان، التجسس

اير/  1م االطلع فن  . 2202شباط  فبر
 

https://www.reuters.com/technology/nso-ended-pegasus-contract-with-uae-over-dubai-leaders-hacking-2021-10-06/
https://www.reuters.com/technology/nso-ended-pegasus-contract-with-uae-over-dubai-leaders-hacking-2021-10-06/
https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/businessindex.aspx
https://citizenlab.ca/2016/05/stealth-falcon/
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/21/uae-linked-to-listing-of-hundreds-of-uk-phones-in-pegasus-project-leak
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/21/uae-linked-to-listing-of-hundreds-of-uk-phones-in-pegasus-project-leak
https://www.gc4hr.org/news/view/2796
https://www.gc4hr.org/news/view/2796
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وع بيغاسوس" بالمراقبة   ي التقرير الذي حمل عنوان "مرسر
عن حقوق  اإلماراتية  المدافعة    من بينهم  ،66فن
 ق. ء الصدي آال اإلنسان 

 
 الرتكاب االقرصنة 

ً
 لتعذيب: قضية ماثيو هيدجز بوصفها توطئة

هم من    مجياتاستخدام بر إن   ن عن حقوق اإلنسان والنشطاء وغب  التجسس هذه الستهداف المدافعي 
 األصوات المعارضة  ذوي  

ً
ا ن    كثب    ما يكون بمثابة مقدمة وعامل تمكي 

 
ي نهاية  وصوال
اعتقالهم،  األمر إىل  فن

ي محاكمات جائرة، و وم
 وإيقاع التعسفهم احتجاز قاضاتهم فن

ً
 بهم.  تعذيب يا

 
ي المتخصص  

يطانن ي الشؤون  عىل سبيل المثال، تم إدراج طالب الدكتوراه البر
ي    ،، ماثيو هيدجز يةاألمن فن

فن
مجياتقاعدة بيانات   ي مارس  لبر

ب  تعذيإيقاع القبل شهرين فقط من اعتقاله و ،  2018  آذار   / التجسس فن
ي اإلمارات  شهور سبعة    أثناء احتجازه  به

يطانية   بتهمة التجسس لصالح  فن جهاز االستخبارات الرسية البر
MI6ج

ُ
افات  . وقد أ ساعات،  طالت    متوالية  استجوابزائفة، وخضع لجلسات  بر هيدجز عىل اإلدالء باعبى

ال و  ال إىل  بالعنف  ،  تهديد  ي
إىل قاعدة عسكرية خارج  بو بدنن بإالتسليم  تهديده  تم  ،  يذاء عائلتهالبلد، كما 

ي    وكشأن.  ةالمخدر   المواد   منه بخليط  وحقن ه  تكبيلب و   ،يالحبس االنفرادبو 
العديد من دراسات الحالة التى

ي هذا التقرير   عرضها تم  
ي  فقد  ،  فن

ي كان يواجهها بادئ األمر غب  عالم بتفاصيل  ظل هيدجز فن
،  االدعاءات التى

ي  إليه إال بعد    اتاتهامولم يتم توجيه  
السجن  قد صدر بحقه حكم  بو .  67هاحتجاز   عىل  خمسة أشهر مضن

 عنه بعد 
ً
 .أيام بضعةالمؤبد قبل أن يصدر الرئيس عفوا

 
 إىل أن  انتخاب الر معارضته  قد جهر بهيدجز  كان  و 

ً
ا بول، مشب 

 لإلنبى
ً
قد    التعذيب ما لقيه من  يسي رئيسا

 
ُ
ي األجهزة األمنية اإلماراتية    من قبل  كبت ارت

  إليه ض  تعرَّ . ُيذكر أن ما  68الريسي خاضع لمسؤولية  مبتن    فن
تحت   الريهيدجز  اسي  سلطة  والتعذيب  من  ي 

التعسفن الحارصن موضوعالحتجاز  الوقت  ي 
فن للطعن   هو 

 
َّ
ي المقد

ي باريس بموجب مبدأ الوالية القضائية العالمية. ويتهم هيدجز القانونن
م إىل المدىعي العام الفرنسي فن

ي تعرض  
ن آخرين بالمسؤولية عن االنتهاكات التى ن إماراتيي  ي السجون اإلماراتية.    إليها الريسي وستة مسؤولي 

فن
ي آخر احتجزتدعوى  ال  تتناولكما  

ه السلطات اإلماراتية  قضية عىلي عيس أحمد أحمد، وهو مواطن بريطانن
بعمدت إىل  و  ي يناير رصن

ي   / ه وطعنه فن
وقد قطر.  دولة  علم  يحمل  ارتدائه قميًصا  بسبب    2019  كانون الثانن

طلق شاحه بعد  
ُ
طة". كما    بسبب ثلثة أسابيع بعد موافقته عىل دفع غرامة  نحو  أ أقام  "إضاعة وقت الرسر
ي ق  يفر ال

 من  القانونن
 
ي المملكة المتحدة ضد األفراد هيدجز وأحمد    الذي يمثل كال

 . 69ذاتهم   دعاوى مدنية فن
 

 

 

 

 
وع بيغاسوسم" 66 ي  االطلعتم محظورة،  "، قصصرسر

اير/  1فن    . 2202شباط  فبر
   المصدر السابق.  67
بول  منظمة ا"  68  تإلنبى

 
   نتخب مسؤوال

ً
   إماراتيا

ً
ز،  ر "،  المنظمات الحقوقية  من شواغلغم  لها عىل الر   رئيسا /   25ويبى   نوفمبر

ي 
ين الثانن ي 2021ترسر

ي كانون   يناير/  21، تم االطلع فن
 .  2022 الثانن

بول  اإلمارات العربية المتحدةتعذيب ضد مرشح  تتعلق بال  كوىش" 69 ين األول   توبر/ أك  1،  ز "، فوربلمنصب رئيس اإلنبى ترسر
ي 2021

ي   يناير/  21، تم االطلع فن
   . 2022كانون الثانن

https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/
https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/
https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/
https://www.reuters.com/article/us-interpol-generalassembly-idAFKBN2IA0L4
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2021/10/01/torture-complaint-filed-against-uae-candidate-for-interpol-chief/?sh=63176253345d
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 هاخارجو البالد داخل العواقب  خشيةدون تشجيع اإلمارات العربية المتحدة عىل الترصف 
ي استخدام اإلمارات للتعذيب مع اإلفلت من العقيس أدلَّ  ل

  واقع من    وبةعىل تواطؤ المجتمع الدوىلي فن
ي  
، وكانت  التجسسرمجيات  إساءة استخدام تكنولوجيا بباإلمارات    قيام  تكشفت عن أنه خلل األشهر التى

قيمت عدة  
ُ
ن    دعاوى قضائية قد أ  رفيعي المستوىضد مسؤولي 

ن بموجب مبدأ الوالية القضائية   إماراتيي 
ة ذاتها  العالمية ي الفبى

 اانتخ ، تمَّ فن
ً
ن رئيسا بولمنظمة ال  ب أحد المتهمي  وأعادت الجمعية العامة لألمم ،  النبى

 
ً
اإلمارات عضوا انتخاب  المتحدة  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  مجلس حقوق  ي 
يلخص.  70فن ما    وخب  

اإلمارات  موقف   بهدولة  تحظن  قبول    وما  الدولية  من  الساحة  قرقاشا  تعليق  هو عىل  أنور  ،  لدكتور 
ورئا خليفة  الشيخ  للرئيس  الدبلوماسي  اإلنسانيس  لمستشار  لحقوق  الوطنية  الذي  اللجنة  يحفل ، 

مات، ب
ُّ
 ، إذ قال: مجلس حقوق اإلنسان عد انتخاب اإلمارات لعضويةبالمفارقات والتوه

 
الدوىلي  " الملف  هذا  ي 

فن اإلمارات  دولة  سجل  األهميةإن  الحقوق    بالغ  وتعزيز  حماية  عىل  يقترص  ال 
ا    يشملالسياسية واالقتصادية واالجتماعية، بل  

ً
ي مجاالت مثل  الدولة    الذي أنشأته  نموذج الناجحال أيض

فن
ن المرأة ي تمكي 

ي والعرفى
، و ، والتسامح الديتن ي

مكافحة االتجار بالبرسر  و ،  يةحقوق العمال ال، والنظام القضان 
  القضايا الرئيسية األخرى ذات الصلة.  عدد من  و 

َّ
ي  إن

أساسية مثل التوازن  عىل قيم    يقومالمجتمع اإلمارانى
ي تتعايش أكبر من    إذ ،  ودعم العدالة 

ضمن  بحرية ممارسة حقوقهم المدنية  أفرادها    جنسية ويتمتع  مئتى
ي فعال 

 ينظام قضان 
ً
ات الدولية ذات ب حتل المرتبة األوىل إقليميا  .71"الصلةحسب المؤشر

 
ارتكاب    تيسب  عىل  إلمارات  ا  قد شجع  ثقل انتقادات دولية ذات    أو   عواقب أي    غيابيمكن القول إن  و 

ه من االنتهاكات الجسيمة   ن وحلفائها  لالتعذيب وغب  انها المقربي  عىل لديهم سجلت حقوقية    ممنجب 
ي تبعث عىل الهذه الملحظة ال  مثل عىلأفضل    ولعل  ذاته من السوء. القدر  

الذي    هو الدور الرئيس  قلق تى
ي تسهيل اعتقال المدافعة  قامت به  

ن الهذلول، و السعودية  اإلمارات فن ما  البارزة عن حقوق المرأة، لجي 
ي أثبتت دالئل دالتقارير  ومن  .  احتجازها تعسفًيا وتعذيبها أعقب ذلك من  

إساءة استخدام   عىلامغة  التى
مجيات  اإلمارات   أ التجسسلبر ف 

َّ
تكش بيغاسوس،  اة  اإلمارات  المسمَّ  الهذلول    حددتن 

ً
موضوعا

ي اإلمارات عام    ستهدافلل 
 إىل المملكة وإعادتها قرس   2018المحتمل قبل أسابيع قليلة من اختطافها فن

ً
ا

 .72ثلثة اعوام العربية السعودية، حيث تم سجنها وتعذيبها 

 

 

 

 

 

 

 
ين األولت / أكتوبر  14) تخاب مجلس حقوق اإلنسان ان 70 ي (، 2021 رسر

ي   / يناير  21تم االطلع فن
 .  2022كانون الثانن

ين األول  أكتوبر/  15"، صحيفة ذا ناشيونال نيوز، اإلمارات لعضوية مجلس حقوق اإلنسان للمرة الثالثةانتخاب " 71 ترسر
ي تم االطلع ، 2021

ي   يناير/  21فن
 .  2022كانون الثانن

وع بيغاسوس: ترسيب م" 72 مجيات ارسر ي جميع أنحاء يتعلق ببر
ن للخطر فن ن معرضي  ن وناشطي  لتجسس يشب  إىل محامي 

ي   االطلع، تم 2021 تموز  / يوليو  19ارديان، غة ال"، صحيفالعالم
ي   / يناير  21فن

 . 2202 كانون الثانن

https://www.un.org/en/ga/76/meetings/elections/hrc.shtml
https://www.un.org/en/ga/76/meetings/elections/hrc.shtml
https://www.un.org/en/ga/76/meetings/elections/hrc.shtml
https://www.thenationalnews.com/uae/2021/10/15/uae-elected-to-un-human-rights-council-for-third-time/
https://www.thenationalnews.com/uae/2021/10/15/uae-elected-to-un-human-rights-council-for-third-time/
https://www.thenationalnews.com/uae/2021/10/15/uae-elected-to-un-human-rights-council-for-third-time/
https://www.theguardian.com/news/2021/jul/19/spyware-leak-suggests-lawyers-and-activists-at-risk-across-globe
https://www.theguardian.com/news/2021/jul/19/spyware-leak-suggests-lawyers-and-activists-at-risk-across-globe
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 الخاتمة

ي اإلمارات العربية المتحدة  عىل اهذا التقرير    تنصبُّ مراجعات
ة    خللألنماط الرئيسية للتعذيب فن الفبى

ي تلت 
ي  ،  2011عام    التى

ر  والتى
ُ
ذ
ُ
ن  حملت ن ي وضعت جميع المدافعي 

حقبة من االعتقاالت الجماعية التى
ي اإلمارات تقريًبا  

ي االمن   مغادرة البلد إىلحملتهم عىل  القضبان أو    وراءعن حقوق اإلنسان فن
عد التعذيب  يُ .  فن

ي اإلمارات  
  إىل حد كبب  ة  هجمنممارسة مفن

ً
إنه غدا أمرا  عىل  يكاد يكون  ، بل 

ً
عدد ال يحض من محتوما

ن عن حقوق اإلنسان   ن الفاعل و المدافعي  ي    ي 
ي المجتمع المدنن

ي    ممنفن
ي فن
 يتم احتجازهم بشكل تعسفن

ِّ
أحط

 ن. سجو ال
 

  
َّ
ي تجدر اإلشارة إليها بنحٍو خاص  أحد األنماط  وإن

تفاء القرسي الرتكاب  هو اعتماد السلطات عىل االخالتى
ي هذه األحوال  ،  وبةمن العقالُجناة  إفلت  التعذيب مع  

ا عن  إذ تتم ممارسة التعذيب فن
ً
محامي   متابعةبعيد

 عنالمحتجز أو أشته أو منظمات حقوق اإلنسان المعنية.  
 
 ذلك  وفضال

َّ
عندما  ين يواجهون  المحتجز   ، فإن

ي نهاية  ون  يمثل
ي    حقلانتهاكات جسيمة لمعيبة تشوب  ها  إجراءات  األمر  أمام المحكمة فن

المحاكمة العادلة  فن
الواجبة.  مراعاة  و  القانونية  عة    كما أناإلجراءات  ن المنبى افات  الذي ُيرتكب التعذيب    بواسطة قبول االعبى

ي غالًبا 
هو أمر متكرر للغاية   إنما دفاع  حضور ممثل الدون  قة  األبواب المغلما تتم وراء    أثناء اإلجراءات التى

ي 
ي نظام "العدالة" اإلمارانى

 . فن
 

ي توصل إليها  النتيجة الرئيسية الثانية  وأما  
ي الذي  هذا ا التى

أي شخص    يلقيهلتقرير هي االنتقام الوحسر
ي مساءلة  إىل االنتصاف وتحقيق  يحاول السعي  

ن  السلطات اإلماراتية.    ارتكبتهالتعذيب الذي    الُجناة فن وتبي ِّ
ي  
 مساىعي أفراد األشة، وأن    طالال االنتقامية يمكن أن تمتد لت فعالتقرير أن األدراسات الحالة الواردة فن
   جلديهمالمحتجزين لمحاسبة 

ً
ا قابل بعقوبات شديدة و  كثب 

ُ
 . مزيد من التعذيب بإيقاع ما ت

 
  ، 
ً
ا ي    فقد ألفى وأخب 

كات فن ن  الالتقرير الضوء عىل دور المجتمع الدوىلي والرسر وتيسب   رتكاب التعذيب  التمكي 
ي اإلمارات العربية المتحدة    ممارسته
 تصدر وبة.  مع اإلفلت من العقفن

َّ
دولة اإلمارات العربية المتحدة   وإن

ي الوقت الراهن، وما تحظن به من قبول و 
ة  يبعث بالدوىلي    الصعيد عىل  ة  مصداقيفن أن   مؤداها إشارة خطب 

 ما دامت المحماية الحقوق والحريات األساسية  
ً
 هامشيا

ً
تحتل  ة  واالقتصادي  ةصالح السياسي ستبفى مطلبا

 صدارة. ال موقع
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 التوصيات 

 :توصيات إىل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
يعاأل تعديل أو إلغاء   .1 ي ذلك   يةحكام الترسر

ونية، بما فن المتعلقة بمكافحة اإلرهاب والجرائم اإللكبى
 مكافح قانون  

ُ
ونية، الذي اعت   مد  ة الشائعات والجرائم اإللكبى

ً
بموجب المرسوم االتحادي  مؤخرا

ن عن حقوق لمنع  ،  2021لعام    34القانون رقم  بالخاص   ن السلميي  ن والمدافعي  استهداف الناشطي 
 القضائية التعسفية؛اإلنسان بالمضايقات 

ي تقبل تأويلت موّسعة  ذات التوصيف المبهم أو  تعديل أو إلغاء الجرائم الجنائية   .2
ي قانون التى

فن
ي العقوبات 

ن القانونن  لمبدأ اليقي 
ً
 وتعزيز استقلل القضاء؛ صونا

المتحدة  .3 األمم  اتفاقية  ي 
فن جاء  وما  يتفق  للتعذيب   

 
شامال  

ً
تعريفا المحلية  يعات  الترسر ن  تضمي 

 لمناهضة التعذيب  
يتم  مان  ض .4 المأن  إليهم  باالتهاماتين من حريتهم  جردإبلغ األفراد  ي أقرب اآلجال  الموجهة 

،  فن
ن القانوني  وممثليهم االتصال بأشهم  وتمكينهم من   احتجازهم رهن الحبس االحتياطي أال يتم  ، و ي 

هلمدة  ن  المعايب  الدولية؛ ت زيد عىل ما تجب 
ن  .5 ن عن حقوق اإلنسان وسجناء الرأي والسجناء السياسيي   ؛اإلفراج الفوري عن جميع المدافعي 
الة لتقديم شكاياتهم؛  .6 ن من استخدام آليات مستقلة وفعَّ ن الناجي   ضمان تمكي 
عة ب أال تكون مانض .7 ن افات المنبى ي اإلجراءات القانونيةمقبولة  التعذيب استخدام االعبى

 ؛ كأدلة فن
وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية .8  ؛ االنضمام إىل البر
الخاص   المصادقة .9 الدوىلي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدوىلي  العهد  عىل 

ا والثقافية  القتصاديةبالحقوق  جميع ومجموعة  ،  واالجتماعية  بحماية  المتعلقة  المبادئ 
 ؛ شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ذين يتعرضون إىلشخاص الاأل 

 مبادئ باريس؛ بحق وتمتثل إىل مستقلة معنية بحقوق اإلنسان، تكون إنشاء مؤسسة وطنية  .10
ي مجال حقوق اإلنسان إىل هيئات  إتاحة فرص .11

ي   التدريب فن
ي السجون، بما فن

إنفاذ القانون وموظفن
 .المعايب  والقواعد الدولية ومعايب  األمم المتحدة ذات الصلةالمتعلق ب ذلك التدريب 

 
 للمجتمع الدوىلي 

ٌ
 : توصيات

يتعلق بمقاضاة األشخاص  .1 العالمية فيما  القضائية  الوالية  تبة بموجب  المبى بااللت زامات  اإليفاء 
 ارتكبوا أفعال التعذيب أمام المحاكم المحلية؛ الذين ُيزعم أنهم 

التجارية  .2 العلقات  شؤون  ي 
فن اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  الواجبة  السليمة  اإلجراءات  إنفاذ 
 . والتعاون االقتصادي والعسكري مع دولة اإلمارات العربية المتحدة


