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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

اآلراء اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف دورتـه               
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٣دة يف الفترة الثامنة والستني املعقو

  )اإلمارات العربية املتحدة (٦٠/٢٠١٣الرأي رقم     

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٩بالغ موجه إىل احلكومة يف     

   فردا٦١ًبشأن     

  .مل ترد احلكومة على البالغ    

  .الدولة ليست طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
 الصادر عن   ١٩٩١/٤٢نشئ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبوجب القرار         أ  -١

. ١٩٩٧/٥٠اليت مددت والية الفريق العامل ووضحتها يف قرارها         اً  جلنة حقوق اإلنسان سابق   
 سـنوات    ومـددها لـثالث    ٢٠٠٦/١٠٢وأقّر جملس حقوق اإلنسان هذه الوالية يف مقرره         

، مث ممدها لثالث سنوات أخـرى       ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ املؤرخ   ١٥/١٨مبوجب قراره   
وأحال الفريـق العامـل الـبالغ       . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٦ املؤرخ   ٢٤/٧مبوجب القرار   

  ).Corr.1، املرفق، وA/HRC/16/47(املذكور أعاله إىل احلكومة وفقاً ألساليب عمله 
  :التاليةويرى الفريق العامل أن سلب احلرية إجراء تعسفي يف احلاالت   -٢
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 مثل(إذا اتضحت استحالة االحتجاج بأي أساس قانوين لتربير سلب احلرية             )أ(  
) إبقاء الشخص رهن االحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه              

  ؛)الفئة األوىل(
عن ممارسة احلقوق أو احلريات الـيت تكفلـها         اً  إذا كان سلب احلرية نامج      )ب(  

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكذلك، يف        ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧املواد  
 ١٨ و ١٢املـواد   ،  حالة الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         

  ؛)الفئة الثانية( من العهد ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و٢١ و١٩و
ملتصلة باحلق يف حماكمة بالقواعد الدولية ا  اً  أو جزئي اً  إذا كان عدم التقيد كلي      )ج(  

عادلة، وهي القواعد املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف الصكوك الدولية           
اً ذات الصلة اليت قبلتها الدولة املعنية، من اخلطورة حبيث يـصري سـلب احلريـة تعـسفي                

  ؛)الثالثة الفئة(
لالحتجـاز اإلداري   إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو املهاجرون أو الالجئون           )د(  

  ؛)الفئة الرابعة(اً أو قضائياً ملدة طويلة دون إمكانية املراجعة أو التظلم إداري
للقانون الدويل بسبب التمييز على أسـاس       اً  إذا شكل سلب احلرية انتهاك      )ه(  

املولد، أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو الوضع االقتصادي،               
الرأي السياسي أو غريه، أو نوع اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو اإلعاقة أو أي وضع آخـر،         أو  

  ).الفئة اخلامسة(على حنو يهدف إىل جتاهل املساواة يف حقوق اإلنسان أو قد يؤدي إىل ذلك 

  البالغات    

  البالغ الوارد من املصدر    
املتحـدة ُحكـم علـيهم      من اإلمارات العربيـة     اً  ن مواط ٦١    بتتعلّق هذه القضية      -٣

  . أدناه٧ أعوام على أساس التهم املوجزة يف الفقرة ١٠ أعوام أو ٧ بالسجن
  :  أعوام على األفراد التالية أمساؤهم١٠وُحكم بالسجن   -٤

اعُتقل  عاماً،   ٥٢ن أبو ظيب، يبلغ من العمر       غيث السويدي، م   السيد أمحد   )١(  
  ن الشهامة، مث نقل إىل مكان غري معروف؛، واحتجز بدايةً يف سج٢٠١٢مارس / آذار٢٦يف 

 ٢٦اعُتقل يف    عاماً،   ٤٧ن أبو ظيب، يبلغ من العمر       الزعايب، م  السيد أمحد   )٢(  
  يف سجن الرزين؛، وهو حمتجز حالياً ٢٠١٢مارس /آذار

 ٩ اعُتقـل يف     عاماً، ٥١السيد علي احلّمادي، من أبو ظيب، يبلغ من العمر            )٣(  
  يف سجن الرزين؛حالياً تجز ، وهو حم٢٠١٢أبريل /نيسان
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 ٩ اعُتقل يف    عاماً، ٤٢السيد إبراهيم املرزوقي، من أبو ظيب، يبلغ من العمر            )٤(  
  يف سجن الرزين؛حالياً ، وهو حمتجز ٢٠١٢أبريل /نيسان

 ٩ اعُتقل يف    عاماً، ٥٢السيد حسن اجلابري، من أبو ظيب، يبلغ من العمر            )٥(  
  يف سجن الرزين؛لياً ، وهو حمتجز حا٢٠١٢أبريل /يسانن

 ٩ اعُتقل يف    عاماً، ٥٣السيد حسني اجلابري، من أبو ظيب، يبلغ من العمر            )٦(  
  يف سجن الرزين؛، وهو حمتجز حالياً ٢٠١٢أبريل /نيسان

 ٩ اعُتقل يف    عاماً، ٥١السيد شاهني احلوسين، من الشارقة، يبلغ من العمر           )٧(  
  جن الرزين؛يف س، وهو حمتجز حالياً ٢٠١٢أبريل /يسانن

 عاماً، ٥٥السيد سلطان بن كايد القامسي، من رأس اخليمة، يبلغ من العمر              )٨(  
ابن عم حاكم    وهو. يف سجن الصدر  ، وهو حمتجز حالياً     ٢٠١٢أبريل  /يسان ن ٢٠اعُتقل يف   

  رأس اخليمة؛
 اعُتقـل   عاماً، ٥٣السيد صاحل الظفريي، من رأس اخليمة، يبلغ من العمر            )٩(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٩ يف
 ٣٠ اعُتقل يف    عاماً، ٥٨السيد سامل ساحوه، من الشارقة، يبلغ من العمر           )١٠(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢أبريل /نيسان

 عامـاً،  ٤٨السيد أمحد الطابور النعيمي، من رأس اخليمة، يبلغ من العمر             )١١(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢مايو /ار أي١٨اعُتقل يف 
 اعُتقـل  عاماً، ٦١السيد خالد الشيبة النعيمي، من عجمان، يبلغ من العمر     )١٢(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز١٦يف 
 اعُتقـل   عاماً، ٥٥السيد حممد املنصوري، من رأس اخليمة، يبلغ من العمر            )١٣(  

وهو حمامٍ بارز يعمل يف جمال      .  يف سجن الوثبة   حالياً، وهو حمتجز    ٢٠١٢يوليه  /وز مت ١٦ يف
يف اإلمارات العربية    قضايا حقوق اإلنسان وكان الرئيس السابق جمللس إدارة مجعية احلقوقيني         

  ؛٢٠١١الذي حلته السلطات يف عام  املتحدة
 عامـاً،  ٣٩مـر   السيد حسني النجار احلمادي، من الشارقة، يبلغ من الع          )١٤(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز١٦اعُتقل يف 
 اعُتقل  عاماً، ٥٤السيد عبد الرمحن احلديدي، من الشارقة، يبلغ من العمر            )١٥(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز١٦يف 
 عامـاً،  ٣٤ العمـر    السيد راشد عمران الشامسي، من الشارقة، يبلغ من         )١٦(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز١٦اعُتقل يف 
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 اعُتقل  عاماً، ٥٠السري املهريي، من الشارقة، يبلغ من العمر         السيد عيسى   )١٧(  
  يف سجن الرزين؛ حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز١٧يف 

 اعُتقـل  عامـاً،  ٥٠ العمـر  السيد حممد عبداهللا الركن، من ديب، يبلغ من       )١٨(  
وكان حمامٍ عن عدد من أعضاء .  يف سجن الوثبةحالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز١٧ يف

املؤلفة من مخسة أفراد ُحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بني          " اإلماراتني اخلمسة "جمموعة  
ويف اآلونـة   .  بسبب انتقادهم العلين لـسياسات احلكومـة       ٢٠١٢عامني وثالثة أعوام يف     

، وهي جمموعة تضم سبعة أفراد سعت السلطات إىل         "ني السبعة ياإلمارات "أيضاًاألخرية، مثّل   
، بسبب عضويتهم يف مجعية اإلصالح والتوجيه ٢٠١١سحب اجلنسية اإلماراتية منهم يف عام 

وتفيد تقارير بأنّ السيد الركن معروف بدفاعه عن ضحايا انتهاكات حقـوق            . االجتماعي
  سان يف اإلمارات العربية املتحدة؛اإلن

 عامـاً،  ٣٢سامل محدون الشحي، من رأس اخليمة، يبلغ من العمر           السيد  )١٩(  
واعُتقـل  . وهو حمامي السيد الركن والسيد املنـصوري      .  يف سجن الوثبة   حالياًوهو حمتجز   

قـب   فيما كان يستعلم عن أخبار موكليه من نيابة أمن الدولة ع           ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٨ يف
  توقيفهما؛
 اعُتقـل   عاماً، ٤٨السيد مجعة درويش الفالسي، من ديب، يبلغ من العمر            )٢٠(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز١٩ يف
 ١٩ اعُتقـل يف     عامـاً،  ٤٨السيد طارق القاسم، من ديب، يبلغ من العمر           )٢١(  

  ؛ يف سجن الرزينحالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه /متوز
 ٢٤ اعُتقل يف    عاماً، ٥٤السيد سيف العجلة، من الشارقة، يبلغ من العمر           )٢٢(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه /متوز
 ٢٤ اعُتقـل يف     عاماً، ٥٤السيد محد رقيط، من الشارقة، يبلغ من العمر           )٢٣(  

   يف سجن الصدر؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه /متوز
 عامـاً،  ٤٣بد الرمحن الزرعوين، من أم القيوين، يبلغ من العمـر           السيد ع   )٢٤(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز٢٤اعُتقل يف 
 ٢٤ اعُتقل يف    عاماً، ٤٤السيد مصبح الرميثي، من أبو ظيب، يبلغ من العمر            )٢٥(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه /متوز
 ٤١اهلرمودي، من أم القيوين، يبلغ من العمـر           طارق حسن القطان   السيد  )٢٦(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز٢٤ اعُتقل يف عاماً،

 اعُتقل  عاماً، ٤٩السيد سعيد ناصر الواحدي، من أبو ظيب، يبلغ من العمر             )٢٧(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز٢٥يف 
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 عامـاً،  ٤٥السيد علي عبداهللا مهدي صاحل، من أبو ظيب، يبلغ من العمر              )٢٨(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز٢٥اعُتقل يف 
 عاماً، ٤٢السيد عبد السالم درويش املرزوقي، من الشارقة، يبلغ من العمر             )٢٩(  
  يف سجن الرزين؛ حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز٢٥اعُتقل يف 
 اعُتقـل   عاماً، ٣٤السيد خالد حممد اليماحي، من الفجرية، يبلغ من العمر            )٣٠(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز٣٠يف 
 اعُتقل  عاماً، ٤٧السيد أمحد صقر السويدي، من عجمان، يبلغ من العمر            )٣١(  

   سجن الرزين؛ يفحالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز٣٠يف 
 اعُتقل  عاماً، ٥٧السيد سيف العطر الظنحاين، من الفجرية، يبلغ من العمر            )٣٢(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز٣٠يف 
 اعُتقل  عاماً، ٥٢السيد حسن حممد احلمادي، من الشارقة، يبلغ من العمر            )٣٣(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز٣٠يف 
 اعُتقـل   عاماً، ٤٩السيد فؤاد حممد احلمادي، من الشارقة، يبلغ من العمر            )٣٤(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه / متوز٣١ يف
 اعُتقـل   عاماً، ٤٧السيد أمحد سيف املطري، من الفجرية، يبلغ من العمر            )٣٥(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢ هيولي/ متوز٣١ يف
 ٣١ اعُتقـل يف    عاماً، ٥١أمريي، من الشارقة، يبلغ من العمر        السيد جنيب   )٣٦(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢يوليه /متوز
 ٢٧ اعُتقل يف    عاماً، ٤٥السيد عبد العزيز حارب، من ديب، يبلغ من العمر            )٣٧(  

  ن؛ يف سجن الرزيحالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢أغسطس /آب
 اعُتقـل  عامـاً،  ٤٨السيد عبداهللا اجلابري، من أبو ظيب، يبلغ من العمـر          )٣٨(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢أغسطس / آب٢٨ يف
 اعُتقل  عاماً، ٤٧آل خاجة، من أبو ظيب، يبلغ من العمر          السيد علي عبداهللا    )٣٩(  

   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢أغسطس / آب٢٨يف 
 عامـاً،  ٤٢السيد راشد خلفان بن سبت، من أم القيوين، يبلغ من العمر              )٤٠(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢أغسطس / آب٢٨اعُتقل يف 
 عاماً، ٥٤السيد علي سامل العوض الزعايب، من أم القيوين، يبلغ من العمر              )٤١(  
  ن الرزين؛ يف سجحالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢أغسطس / آب٣١اعُتقل يف 
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 اعُتقـل   عاماً، ٣٦السيد علي سعيد الكندي، من الشارقة، يبلغ من العمر            )٤٢(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٩ يف

 ١١ اعُتقل يف عاماً، ٥٤السيد هادف العويس، من الشارقة، يبلغ من العمر         )٤٣(  
  لرزين؛ يف سجن احالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢سبتمرب /أيلول

 ١١ اعُتقل يف    عاماً، ٤٥السيد حممد العبدويل، من أبو ظيب، يبلغ من العمر            )٤٤(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول

 ٢السيد سامل موسى فرحان احلليـان، مـن رأس اخليمـة، اعُتقـل يف                 )٤٥(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٣مارس /آذار

، ٢٠١٣مارس  / آذار ٢السيد أمحد حجي القبيسي، من أبو ظيب، اعُتقل يف            )٤٦(  
   يف سجن الرزين؛حالياًوهو حمتجز 

، ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢السيد أمحد حسن الرستماين، من ديب، اعُتقل يف           )٤٧(  
   يف سجن الرزين؛حالياًوهو حمتجز 

، ٢٠١٣مـارس  /ر آذا٢السيد أمحد كنيد املهريي، من أبو ظيب، اعُتقل يف         )٤٨(  
   يف سجن الرزين؛حالياًوهو حمتجز 

       / آذار ٢السيد إمساعيل عبد اهللا احلوسين، مـن أبـو ظـيب، اعُتقـل يف                 )٤٩(  
   يف سجن الرزين؛حالياً، وهو حمتجز ٢٠١٣مارس 

، ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢السيد خالد فضل أمحد، من أبو ظيب، اعُتقل يف            )٥٠(  
  زين؛ يف سجن الرحالياًوهو حمتجز 

  السيد علي حممد الشحي؛  )٥١(  
  السيد عيسى خليفة السويدي؛  )٥٢(  
  السيد عبدالرحيم عبداهللا البستكي؛  )٥٣(  
  السيد حممد عبدالرزاق العبدويل؛  )٥٤(  
  السيد خليفة هالل؛  )٥٥(  
  .السيد إبراهيم إمساعيل اليعقوب  )٥٦(  

  :وُحكم بالسجن سبعة أعوام على األفراد التالية أمساؤهم  -٥
  السيد عمران علي حسن احلارثي؛  )١(  
  السيد حممود حسن احلوسين؛  )٢(  
  اهلاجري؛ السيد عبداهللا عبد القادر  )٣(  
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  السيد منصور أمحد األمحدي؛  )٤(  
  .اهلاجري السيد فهد عبد القادر  )٥(  

ويفيد املصدر بأنّ األشخاص املذكورة أمساؤهم أعاله اعُتقلوا يف موجات متتاليـة              -٦
وأفادت وكالة األنباء الرمسية لإلمارات العربية املتحـدة،        . ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦ من   ابتداًء

 بأنّ النائب العام أمر باعتقال واستجواب       ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٥، يف   "وكالة أنباء اإلمارات  "
. جمموعة من األشخاص بسبب إنشاء وإدارة تنظيم هبدف ارتكاب جرائم مّست بأمن الدولة            

، وقد وعد النائب العام     "تنظيمات وأجندات خارجية  "ة بإقامة عالقات مع     واُتهمت اجملموع 
  . بكشف كامل نطاق املؤامرة

 كـانون   ٢٧امللتمسني يف    ونشرت وكالة أنباء اإلمارات التهم الرمسية املوجهة ضد         -٧
علـى أوىل   التهم ُنشرت بعد مرور عام تقريبـاً      ويشّدد املصدر على أنّ   . ٢٠١٣يناير  /الثاين
ات اعتقاهلم وقبل يوم واحد من االستعراض الدوري الشامل الثاين للحالة يف اإلمارات             عملي

  : ومتثلت التهم فيما يلي. العربية املتحدة
يرمي هدفه األساسي إىل حتريض الرأي العـام ضـد          "إنشاء تنظيم سري      )أ(  

  ؛"احلكومة وقيادة الدولة
جنبية موجودة خـارج    أفراد وكيانات ومؤسسات دولية وأ    "التواصل مع     )ب(  

  ؛"الدولة هبدف تشويه صورة الدولة
االتصال بالتنظيم الدويل جلماعة اإلخوان املسلمني وغريها من التنظيمـات            )ج(  

املساعدة واخلـربة   "مقرات هلا خارج الدولة، والتماس من هذه املنظمات          املشاهبة اليت تتخذ  
  ؛"علن باالستيالء على السلطةغري امل] اجملموعة[والدعم املايل من أجل حتقيق هدف 

االشـتراكات والـصدقات والزكـاة      ... األموال اجملموعة من  "استثمار    )د(  
والتربعات يف تأسيس شركات جتارية وعقارية، وبيع وشراء ممتلكات سـكنية وصـناعية،             

، هبدف إخفاء اهلوية عن سـلطات       ]أعضاء اجملموعة [وأراضٍ زراعية، وأسهم مسجلة بأمساء      
  ".الدولة

ويرى املصدر أن التهم ال تزال غامضة لدرجة هتدف إىل إبقـاء امللتمـسني قيـد                  -٨
االحتجاز مهما كلّف األمر، أكثر من كوهنا هتدف إىل إقامة العدل عن أي جرائم قد تكون                

وعالوة على ذلك، يعترب املصدر أنّ الكثري من التهم ختالف التزامـات اإلمـارات              . ارتكبت
ويدفع املصدر بأنه ال ينبغي اعتبار أن انتقاد بلد املرء          . قانون الدويل العربية املتحدة مبوجب ال   

وقادته والتواصل مع جهات فاعلة سياسية أخرى بطريقة سلمية يشكل حماولـة لإلطاحـة              
حبكومة ما، بل ينبغي اإلقرار بذلك كسبيل ملمارسة احلق يف حرية التعبري واحلق يف تكـوين                

  . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٠ و١٩جب املادتني اجلمعيات على النحو املكفول مبو



A/HRC/WGAD/2013/60 

GE.14-13181 8 

ويفيد املصدر بوضع األشخاص املذكورين أعاله رهن احلبس االنفرادي بـدون أي              -٩
 ٤يف القائمة الـواردة يف الفقـرة   اً ملتمس ٤٤واعُتقل أول  . أساس قانوين عقب االعتقاالت   

، وأمضوا  ٢٠١٢أكتوبر  /ين األول  تشر ١١ و ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦ما بني    أعاله يف الفترة  
ومل يكن بإمكاهنم االتصال    . قيد االحتجاز دون املثول أمام قاضٍ      شهراً   ١١ أشهر و  ٦ما بني   

وعالوة على ذلك، ُيـزعم أن      . حبرية مبحاميهم ومل ُيمنحوا قط فرصة الطعن يف احتجازهم        
املي حلقوق اإلنـسان؛     من اإلعالن الع   ٥اعترافاهتم انتزعت حتت التعذيب، يف انتهاك للمادة        

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                ٢واملادة  
؛ ٢٠١٢يوليـه   /الالإنسانية أو املهينة اليت انضمت إليها اإلمارات العربية املتحدة يف متوز           أو

لشخصية مكفولة  احلرية ا "اليت تنص على أن       من دستور اإلمارات العربية املتحدة     ٢٦ واملادة
. وال جيوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إالّ وفق أحكام القـانون             . جلميع املواطنني 

  ". يعّرض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة احلاطة بالكرامة وال
وأفادوا بأّنهم تعّرضـوا    . امللتمسني تعّرضوا لسوء املعاملة أثناء احتجازهم      ويزعم أنّ   -١٠

 تيكي على مجيع أحناء أجسادهم فيما كانوا مكّبلني علـى كرسـي،           للضرب بأنبوب بالس  
وُهددوا بالصعق بالكهرباء، وأهينوا وأذلوا يف حماولة إلجبارهم علـى االعتـراف بأفعـال              

 بأهنم وضعوا قيد احلبس االنفرادي ملدة طويلـة؛ ومت تعريـضهم            أيضاًوأفادوا  . يرتكبوها مل
 مناسبة؛ وقُّنعوا عنـدما كـانوا يـساقون مـن           بشكل مستمر ولتدفئة غري    للضوء الفلوري 

ويّدعي املـصدر   . زنزاناهتم، مبا يف ذلك عندما كانوا يؤخذون إىل املراحيض أو لالستجواب          
 من اتفاقية مناهـضة     ١أنّ سوء املعاملة يتطابق مع تعريف التعذيب املنصوص عليه يف املادة            

  .أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
، والـسيد   )أعاله) ١٣(٤الفقرة  (، بدأ السيد املنصوري     ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣١ويف    -١١

، والـسيد الكنـدي    ))٤٤(٤الفقـرة   (، والسيد العبدويل    ))١٩(٤الفقرة  (محدون الشحي   
ض على التعـر إضراباً عن الطعام احتجاجاً    )) ٣٩(٤الفقرة  (لسيد أمريي   وا)) ٤٢(٤الفقرة  (

وتشمل الشكاوى األخرى إطفاء    . للضرب والقيود القاسية املفروضة على الزيارات األسرية      
مبـا مينـع      درجة مئوية، وتغطية النوافذ    ٤٠السلطات مكيفات اهلواء فيما تزيد احلرارة عن        

  .السجناء من رؤية نور الشمس
 متهماً  ٣٣ شخصاً و  ٦١وجرت حماكمة األشخاص املذكورين أعاله البالغ عددهم          -١٢

. ٢٠١٣ مـايو / أيار ٢١ و ٢٠١٣مارس  / آذار ٤ما بني    يف الفترة ،   جلسة ١٣على مدى    آخرين
، قام الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلـاص  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٦ويف  

جمع املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الت            
السلمي وتكوين اجلمعيات، واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان،             
واملقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه            

ك عاجل إىل   من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بتوجيه نداء مشتر            
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أُعرب فيه عن الشواغل املتعلقة باملخالفات اليت تـشوب          حكومة اإلمارات العربية املتحدة،   
احملاكمات واملزاعم بشأن أعمال التعذيب وسوء املعاملة املرتكبة ضد املتهمني أثناء احتجازهم    

  ).٣٨، الصفحة A/HRC/24/21(السابق للمحاكمة 
 مبا أدى إىل األحكام املـذكورة       ٢٠١٣يوليه  /وز مت ٢وأصدرت احملكمة قرارها يف       -١٣
وأبلغ املصدر الفريق العامل أن األحكام هنائية وال ميكن الطعن فيهـا ألن احملكمـة               . أعاله

 مـن   ١٠١ويف ذلك الصدد، أشار املصدر إىل املادة        . االحتادية العليا هي من نظر يف القضية      
أحكام احملكمة االحتادية العليـا هنائيـة       "ن  دستور اإلمارات العربية املتحدة اليت تنص على أ       

 من قانون احملكمة االحتادية العليا اليت تنص على أن تكـون            ٦٧، وإىل املادة    "وملزمة للكافة 
أحكام احملكمة العليا هنائية وملزمة للكافة وال تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعـن                

ويعترب املصدر أن استحالة الطعن  . واد اجلزائية وذلك فيما عدا األحكام اليت تصدر غيابياً ىف امل        
باحلكم يتعارض مع املبادئ األساسية للمعايري الدولية املتعلقة مبحاكمة عادلـة، وال سـيما              

  . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٨ املادة
وأعرب املصدر عن قلقه ألن حاكم البلد يعني قضاة احملكمة االحتادية العليـا بعـد                 -١٤
تـشكل احملكمـة    : " من الدسـتور   ٩٦قة جملس غري منتخب، حسبما تنص عليه املادة         مواف

االحتادية العليا من رئيس وعدد من القضاة ال يزيدون مجيعاً على مخـسة يعينـون مبرسـوم        
ويرى املصدر أن هذا احلكم يقوض      ". يصدره رئيس االحتاد بعد مصادقة اجمللس األعلى عليه       

حاكم باستخدام القانون من أجل إسكات االنتقـاد الـسلمي،          استقاللية القضاء ويسمح لل   
  .مثلما جرى يف هذه القضية

وباإلضافة إىل ذلك، يفيد املصدر باعتقـال املـدافَعني عـن حقـوق اإلنـسان                 -١٥
احلميد احلديدي والسيد وليد الشحي وباهتامهما بنشر معلومات عن اجللسات عرب   عبد السيد

املصدُر الفريق العامل بتقييد دخـول املـراقبني الـدوليني إىل           ُوأبلغ  . الشبكات االجتماعية 
ويـدعي  . من جنح منهم يف دخول البلد من حضور اجللسات         احملكمة؛ إذ منعت السلطات   

املصدر أن املراقبني منعوا من حضور احملاكمة رغم االدعاء بامتثاهلم لإلجراءات املنـصوص             
  .عليها وتقدميهم الوثائق املطلوبة

 املصدر أن احتجاز امللتمسني ينتهك القواعد الدولية للمحاكمـة العادلـة،            ويدعي  -١٦
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مما يـضفي علـى           ١٠ و ٨املنصوص عليها يف املادتني     

ويرى املصدر أن من شأن الطبيعة الغامضة للتهم الـيت وجههـا            . احتجازهم طابعاً تعسفياً  
 االستجواب، عند عرض القضية على احملكمة االحتادية العليا، النائب العام، بعد ستة أشهر من    

واألحكام القاسية الصادرة ضد املدعى عليهم رغم عدم قدرة احملكمة على تقدمي أدلة قاطعة              
ضد احملتجزين، ورفض احملكمة التحقيق يف مزاعم احملتجزين بتعرضهم للتعذيب، أن تؤكـد             

.  هبدف ضمان إدانة لألشخاص املذكورين أعاله      التعذيب وسوء املعاملة   استخدام السلطات 
  . الطبيعة السياسية للتهمأيضاًويدعي املصدر أن تلك اجلوانب جتسد 
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ويقول املصدر إن الكثري من األشخاص املذكورين أعاله مل ينفوا أثنـاء احملاكمـة                -١٧
زعوم على مشاركتهم السياسية السلمية خالل سنوات عدة، غري أهنم نفوا باإلمجاع عزمهم امل      

ووجه البعض منهم نداًء عاماً، أثناء      . اإلطاحة بقيادة البلد وأي رغبة يف تغيري نظامه السياسي        
الظهور يف برامج تلفزيونية ويف مؤمترات دولية أو بالتوقيع على التماسات، من أجل املزيد من          

لصدد، يـدعي   ويف ذلك ا  . الشفافية ومشول اجلميع يف طريقة حكم اإلمارات العربية املتحدة        
املصدر أن األحكام الصادرة حبق امللتمسني وسلبهم حريتهم يف الوقت الراهن هي أمور تتصل 

احلقوق واحلريات املكفولة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،          اتصاالً واضحاً مبمارستهم  
لسارية لدى  ولذلك ميكن اعتبارها تعسفية يف إطار الفئات األوىل والثانية والثالثة من الفئات ا            

  . نظر القضايا املعروضة على الفريق العامل

  رّد احلكومة    
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٩ أحيل البالغ الوارد من املصدر إىل احلكومة يف   -١٨
اعم احملالة إليها يف غضون مهلة      ويأسف الفريق العامل ألنّ احلكومة مل ترد على املز          -١٩
 النحو الواجب بأنّ احلكومة قّدمت معلومات عـن          على علماًومع ذلك، حييط    . اً يوم ٦٠  لا

 ، بعـد انقـضاء    ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠يف  اً   فرد ٦١احتجاز األفراد البالغ عددهم     
ويتعّهد الفريق العامل بتضمني تلك املعلومات يف تقريره السنوي جمللس حقوق           . املهلة احملددة 

  .٢٠١٤سبتمرب /اإلنسان املزمع تقدميه يف أيلول
خالل املهلة احملددة، يـرى الفريـق      اً  رمسياً  رد وعلى الرغم من أن احلكومة مل تقّدم        -٢٠

  . من أساليب عمله١٦ طبقاً للفقرة ٦١  لاالعامل أن بإمكانه إبداء رأيه بشأن احتجاز األفراد 

  املناقشة    
رج يف  يشري الفريق العامل إىل أنّ أحكام اإلدانة تستند إىل هتم بارتكاب أفعال تنـد               -٢١

ويرى أّنه ال ميكن اعتبار القيود املفروضة علـى تلـك           . إطار حقوق حرية التعبري والتجمع    
ويالحظ إفادة املصدر بأنه ال ينبغي تصنيف التعـبري          .احلقوق يف هذه القضية متناسبة ومّربرة     

عن انتقاد بلد املرء وقادته والتواصل مع جهات فاعلة سياسية أخرى بطريقة سلمية كمحاولة             
لكيفية امتثال القيود املفروضة على احلـق يف        اً  ومل تقّدم احلكومة تفسري   . لإلطاحة باحلكومة 

وبنـاء  . حلقوق اإلنسان  حرية التعبري وحرية التجمع يف هذه القضية للقواعد واملعايري الدولية         
على ذلك، ميكن للفريق العامل إبداء رأيه على أساس اإلفادات املقدمة، ويـرى أنّ اعتقـال       

ألشخاص املذكورين أعاله واحتجازهم ناجتان عن ممارسة حقوقهم يف حرية الرأي والتعبري            ا
 ٢٠ و١٩املكفولة مبوجب املـادتني   وحقوقهم يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات،      

  .من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 كانوا قيد احلـبس      بأنّ األشخاص املذكورين أعاله    أيضاً علماًوحييط الفريق العامل      -٢٢

االنفرادي دون أي تربير قانوين عقب اعتقاهلم، وأنّ التهم املوجهة إليهم يف وقـت الحـق                
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غامـضة   ويالحظ يف ذلك الصدد إفادة املصدر بأنّ التهم كانت        . كانت غامضة وغري دقيقة   
ئم لدرجة هتدف إىل إبقاء امللتمسني رهن االحتجاز أكثر من استهدافها املقاضاة على اجلـرا             

ويعترب الفريق العامل أنّ غياب التربير القانوين العتقال األشخاص املذكورين أعاله           . املرتكبة
 علـى اً تعـسفي اً واحتجازهم، وغموض التهم املوجهة ضدهم يف وقت الحق، يضفيان طابع 

  .سلب احلرية يف هذه القضية
. تهمني يف حماكمة عادلة    يف املزاعم املتعلقة بانتهاك حق امل      أيضاًونظر الفريق العامل      -٢٣

حسبما ذُكر أعاله، فإنه يـّدعي أنّ       ،  فباإلضافة إىل إشارة املصدر إىل العمومية املفرطة للتهم       
ويفيد املصدر بأنّ   . احلق يف الطعن قد مت جتاوزه وأنّ احملاكم غري مستقلة عن السلطة التنفيذية            

. ة العليا هي من نظـر يف القـضية        األحكام هنائية وال ميكن الطعن فيها ألن احملكمة االحتادي        
ومل تـستغل احلكومـة     .  أنّ اعترافات املعتقلني انُتزعت حتت التعذيب      أيضاًويّدعي املصدر   

على تلك املزاعم اخلطرية، سواء باإلقرار هبا أو دحضها أو الطعـن            اً  الفرصة لتقدمي تفسري رد   
كافية اً  مها املصدر تقّدم أسباب   ويرى الفريق العامل أنّ املعلومات اليت قدّ      . فيها بطريقة أخرى  

 من اإلعالن ١٠للفريق ليستنتج وجود انتهاك للحق يف احملاكمة العادلة املكفول مبوجب املادة 
  .العاملي حلقوق اإلنسان

ويرى الفريق العامل أنّ انتهاكات احلق يف حرية الرأي والتعبري واحلق يف احملاكمـة                -٢٤
ويف ذلك الـصدد،    . ة ال تسمح حبصول حماكمة عادلة     العادلة يف هذه القضية خطرية لدرج     

احملاكمة ال ميكن أن تكون عادلة إذا كان        "يتفق الفريق العامل مع وجهة النظر املتمثلة يف أن          
من املستحيل على املتهم أن يدافع عن نفسه إعماالً حلقوقه نتيجة لالنتهاكات اليت تطال تلك               

 املشتبه فيه أو املتهم إىل إرباك العملية لدرجـة          وقد يؤدي اإلجحاف يف معاملة    ... احلقوق  
ويرى الفريق العامل أّنه    . )١("يصبح معها جتميع العناصر املكونة حملاكمة عادلة أمراً مستحيالً        

من واجب احلكومة إطالق سراح احملتجزين وأّنه كان ينبغي عدم إدانتهم بالتـهم املوجهـة               
  .ارسة حقهم يف حرية الرأي والتعبريضدهم، أو على أساس أفعاهلم املتمثلة يف مم

لقة باإلمارات العربيـة املتحـدة،       إىل آرائه السابقة املتع    أيضاًويشري الفريق العامل      -٢٥
، حيث خلص الفريق العامل فيهمـا       ٨/٢٠٠٩ والرأي رقم    ٦٤/٢٠١١سيما الرأي رقم     ال

ن اجلمعيات، املكفولة إىل وجود انتهاكات حلرية الرأي والتعبري وحرية التجمع السلمي وتكوي 
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ وانتهاك احلـق يف حماكمـة            ٢٠ و ١٩مبوجب املادتني   

 من اإلعالن؛ وانتهاك احلرية من االحتجاز التعسفي        ١٠ و ٨عادلة، املكفول مبوجب املادتني     
ط الذي يبّينـه    ويعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء النم      .  من اإلعالن  ٩احملظور مبقتضى املادة    

   .هذان الرأيان، ويشّدد على وجوب أن متتثل احلكومة للقانون الدويل
__________ 

)١( International Criminal Court, Judgment on the Appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against the 

Decision on the Defence Challenge to the Jurisdiction of the Court pursuant to article 19 (2) (a) of 

the Statute of 3 October 2006, Case No. ICC-01/04-01/06 (OA 4), 14 December 2006, para. 39. 
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  الرأي    
  :يف ضوء ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التايل  -٢٦

 ٩ و ٨إذ خيالف املواد    ،   حريتهم إجراء تعسفي   ٦١    لإن سلب األشخاص ا     
ندرج ضمن الفئات    من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ وي      ٢٠ و ١٩ و ١١ و ١٠و

األوىل والثانية والثالثة من الفئات اليت يستند إليها الفريق العامل عند النظر يف القضايا  
  .املعروضة عليه

وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ اخلطوات الالزمة               -٢٧
ملبادئ املنـصوص عليهـا يف       والعمل على اتساقه مع املعايري وا      ٦١    لالتصحيح وضع األفراد    

  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
ملالئـم  وبالنظر إىل مجيع مالبسات القضية، يرى الفريق العامل أن سبيل االنتصاف ا         -٢٨

  . وإتاحة التعويض املناسب هلم٦١  لهو إطالق سراح األفراد ا
رى الفريق أنه مـن     من أساليب العمل املنقحة للفريق العامل، ي      ) أ(٣٣ووفقاً للمادة     -٢٩

املناسب إحالة االدعاءات املتعلقة بالتعذيب إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، من أجل             
  .اختاذ اإلجراء املناسب

ويشجع الفريق العامل حكومة اإلمارات العربية املتحدة على التصديق على العهـد              -٣٠
  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ]٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢اعتمد يف [

        


