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  ةَدِحتَّ الُمُةيَِّبَر الَعاُتاَرَماِإل
  
  ام الَعاُقَيالسِّ. 1
  
تم دستور مؤقت  له، إماراتيتألف من سبع نظام اتحادي ، تشكيل 1971 في عام هااستقاللغداة ، رت اإلمارات العربية المتحدةقرَّ

سلطات البالد سمح تال و منتخبة ديمقراطيا ليستفإنها  سات االتحاديةالمؤس أما .1996 عام فيبشكل نهائي   فيما بعددهاعتما
  . سياسيةبتشكيل أحزاب

  
 نائبا للرئيسو اب رئيسينتخ، واألمراء المحليين السبعة ويتألف من .ة في البالدعلى هيئة تشريعيأ األعلىالمجلس االتحادي ل ويشكِّ
 2004تشرين الثاني /  نوفمبر 2 منذ رئيس الحالي لالتحادال أنحيث ، بوراثي الرئيس منصب فإن عمليا، ه غير أن.أعضائهبين من 
أمير يضطلع  في حين .1971 منذ عام   هذا المنصبالذي شغلالذي خلف والده ، خليفة بن زايد آل نهيانالشيخ  أبو ظبي، أميرهو 

هاتين وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، أن . مهام رئيس الحكومةب كتوم، نائب رئيس المجلس،الشيخ محمد بن راشد آل مدبي، 
  .داخل المجلسباألفضليَّة تتمتعان اإلمارتين 

  
آلُّهم  ناخب 6689هيأة انتخابية تتألَُّف من  من قبل 2006ديسمبر  / األولالمجلس الوطني االتحادي في آانون هيئة وتم تجديد 
 اإلماراتجميع ون ليمث عضوا أربعين  منيتكّوُن المجلس الوطني و.عدد السكانمجموع  ٪ من 1سوى هذه الهيأة تمثل ال معيَّنون و

من اإلمارات الثالثة واحدة  الخيمة وأربعة لكل لشارقة ورأسكل من الأبو ظبي ودبي، وستة  لكل من  مقاعد على التواليةثماني(
  ).األخرى

 
ية الذي تضطلع به إدارة أمن الدولة والتي يقع مقرها في إمارة أبو ظبي، في منح هذه اإلمارة سلطة ساهم الدور المتعاظم األهمو

مناصبهم  وفصل الموظفين من تعيين شؤون ويتدخل جهاز أمن الدولة في. في السنوات األخيرةفائقة تجاه أعضاء االتحاد اآلخرين، 
، علما  ممارسة الضغط على موظفي العدالةالصادرة عن المحاآم أو األحكام وال يتردد في تغيير،  القضاءشؤونفي تدخل آما أنه ي

  .األجانبأغلبهم من أن 
 

 بمختلف ، سواء تعلق األمر بالنشطاء السياسيين2001سبتمبر  / أيلول 11المعارضين بعد هجمات ت عمليات مضايقة تصاعدوقد 
 للمنع من حقوق واألفراد  المنظمات أعداد متزايدة منتعرضت آما . والحريات العامةاإلنسانالمدافعين عن حقوق مشاربهم، أو 

.تعذيبل وتعرضوا لةاعتقلوا بصورة تعسفيالذين شطاء تم إلقاء القبض على العديد من الن آما .والتعبيرالتنظم والتجمع 
 

  ياِئَض الَقاُمَظالنِّ. 2
  

، آما  العليا االتحاديةةالمحكموالجنائي و لقضاء المدنيلية والمحلية لمحاآم االتحادبالنسبة ل اإلسالمية الشريعة إلىيستند التشريع 
  .1992عام زائية في  الجاإلجراءات وقانون 1987قانون العقوبات في عام صدر 

 
والقضاة الخمسة الذين تتألف منهم المحكمة العليا رئيس حيث أن . واألمنية ة السياسيتللتدخالخضع غير مستقل وغالبا ما يالقضاء 

  .لدستورحسب ما تنصص عليه أحكام ا ،ال يمكن عزلهمهم القضاة الوحيدون الذين من رئيس االتحاد، موجب مرسوم والمعينون ب
 

في  االستغناء عن خدماتهم وإلغاء عقودهم يكمن، القضائية السلطة يموظف غالبية  أصيلي الدول العربيةاألجانبالمتعاقدون يشكل و
  ٪ في محاآم70حيث تبلغ نسبة القضاة األجانب حوالي .  إلى حد آبيرماستقاللهحيز  ُصيقلِّما هو أي وقت قررت السلطات ذلك، و

موظفي مع بقية ح مقارنة واضالن باُيتَّ الُح وهو ما يوضِّ، ٪85 اإلماراتيين وآالء النيابة تبلغ نسبة في حين .أبو ظبي ودبي يَْْتإماَر
  .الجهاز القضائي

 
 فراغ إال بعد اممحتوآيل المتهم وليس بوسع . على مدى تقدير المدعي العام  باألخصمحدود ويتوقفنه فإالحق في الدفاع أما 

التي  الوطني، الداخلي والخارجي، باألمن ةتعلقالم قضاياما عدا ال فييةعلنمحاآمات ال جلساتو. نهائيبشكل  من التحقيقالشرطة 
 هي أحكام ةهذه المحكمة عن دراصال األحكام "أن من الدستور على 101لمادة تنص او . حصراالتحادية العلياالمحكمة اتنظر فيها 

. قاضي التَّْيَتَجَرَدانتهاآا لمبدأ ، وهو من يشكل "لجميعنهائية غير قابلة لالستئناف وملزمة ل
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 تدابير صارمة ضد المعارضين أو األشخاص ،اإلرهابفي سياق مكافحة ، و2001تمبر سب / أيلولمنذ  اتخذت السلطات اإلماراتية
 إصالحات بإدخال بل هم يطالبونلى العنف، يوما إلم يدعوا خاص شاألمعظم هؤالء و . اإلسالميتيارالمشتبه في تعاطفهم مع ال

هم ني، من باألشخاص مئات بلعشرات القبض على ت مصالح أمن الدولة وقد ألق. نظام الة في شرعيطعنلاسياسية واجتماعية دون 
هم، بالنسبة لبعضتم اعتقالهم بصورة تعسفية وفي السر،  لعدة سنوات  ،ةالقوات المسلحفي  واألمن أجهزة في وأعضاء موظفون
الت مع المشتبه فيهم، على التوقيع على التزامات بعدم إجراء اتصاقد أجبر البعض من بين و ،تهمة أي ضدهمثبت تدون أن 

 تعرض ينماب أنشطتهم عن أسبوعي على تقديم تقرير آخرونرغم في حين ُأ.  سراحهمإطالق اإلنسان مقابلالمدافعين عن حقوق 
 المعاملة قبل لسوء األحيانآما ألقي القبض على الكثير من الالجئين السياسيين وتعرضوا في آثير من . أفراد أسرهم للمراقبة

  . انتقاميةإجراءاتون شين من قبل سلطات بلدانهم أو يخب آانوا مطلوأين ليةاألص بلدانهم إلىتسليمهم 
  
ن تقدم السلطات المعنية اإلجباري دون أالعديد من أساتذة الجامعات وآبار الموظفين من مناصبهم أو أحيلوا على التقاعد ُفِصل و

 الممنوعين من النشر، كتابتم إعداد قائمة بأسماء القد و. ه نفسيوجد العشرات من أساتذة التعليم في الوضع آما .أسباب هذه التدابير
ق ات الرآن، والدآتور عالدآتور سعيد حرب، والدآتور عبد الرزاق الفارس، والدآتور محمد:  آل منعلى وجه الخصوصتشمل 

  .عامةالمحاضرات ال من واإلعالموسائل الظهور في من  أيضا  ممنوعةالشخصياتهذه أن  و، علماالمنصوري
  
ال بد من تسليم السلطات و. األمنمصالح  مسبق من إذنالحصول على قبل  نشاط عام، أيا آان طابعه، بأيقيام يستحيل حاليا الو

  .تنظيم محاضرة عامة للحصول على اإلذن ب مبرمجةمداخلةأي عن ملخًَّصا مسبقا 
 

خطب الجمعة التي تم توحيدها، من صارت ذلك ب المساجد، وصارمة علىفرض رقابة تجديدة وقد تم إدخال إجراءات قانونية 
  . من وظائفهمنص الخطبة الرسمية ب حرفيا الذين ال يلتزمون التزاما دقيقافصل األئمةوعمال بذلك، ُيصالحيات السلطة المرآزية، 

 
تمديد الحجز التحفظي بح للنيابة العامة سم، ياإلرهابمكافحة ل ا قانون2004 ويولي/  تموز في العربية المتحدة اإلماراتاعتمدت 

قوم المحكمة التهمة، تبعد توجيه و. وهي مدة طويلة أصال، أسابيع التي ينص عليها القانون األصلي 3 بدال من أشهر 6 إلىصل يل
  .غير مسمىمدة الحبس ألجل تمديد   ويمكنهابالنظر العليا

 
 سند نظر أدناه قضية المواطن اليمنيأ(سكرية األمريكية  السلطات العإلى إرهابية بأنشطة في قيامهم أشخاص مشتبه تم تسليم آما

). المعتقل منذ ذلك الحين في معسكر غوانتاناموالكازمي
  
  ةيَّرِّالسِّة َويَِّفسَُّعت التَّاَالَقِتيف واالْعِقْو التَُّتياَِّلَمَع. 4
  

وفي آثير من . إلجراءات القانونية المعتمدة لك انتهافي في اغلب األحيان،تجري عمليات إلقاء القبض والتفتيش بدون أمر قضائي، 
انون على  القوينصص .ةيئا الجزاإلجراءاتقانون ، المحددتين بمقتضى االحتياطيالحبس الحجز التحفظي ومدة الحاالت ال تحترم 

بعين ساعة التي تلي األرالثماني و المدعي العام في غضون إلى ابعملية إلقاء القبض تقريريقومون عناصر الشرطة الذين أن يرفع 
 عن المشتبه فيه أو االستمرار في باإلفراجإما  ، ساعةاألربع وعشرينوعلى المدعي العام أن يتخذ قرارا في غضون . التوقيف

ديد في حاالت مقابلة للتوهي فترة ،  بصفة رسميةتهمة له سَنَدأن ت يوما دون 21السجن لمدة  ويمكن إبقاء هذا األخير في .بسهح
 لكن الواقع .ريا تمديد هذه المدة، التي ال يمكن أن تتجاوز ثالثين يوما نظ للمحكمةيعودو.  الجنح التي يعاقب عليها بالسجنأو الجرائم
  . تهمة محددةإسناِدبدون و متناهية  القضاة مدة االعتقال بصورة الُد يمدِّ حيثغير ذلك

 
فإنها  أما أماآن االعتقال . سياسيةألسبابمن الدولة بعمليات االعتقال أمصالح  تقوم وال سيما عندما ةعئاالعتقال السري ممارسة شا

  . بل وسنواتأشُهًراستغرق قد تفترة االعتقال  علما أن،  دائماليست معروفة
 

، تعذيبلل وتعرضوا االعتقال رهن تهمة، وظلوا ة أيإليهمأن توجه  دون ةبصورة تعسفيشخاص للتوقيف وقد تعرض الكثير من األ
 في نفوس الرعبزرع ب يتعلق األمر ،في الحقيقة. ة العادلةلحد األدنى من ضمانات المحاآمتمتُّع باال أحيانا دون واحوآمو

  . صوتهم وإسكاتشطاء حقوق اإلنساننوالمعارضين 
 

 و 2001عامي لقي القبض عليهم بين  الذين أاألشخاص بأسماء المتحدة قائمة لألمم الخاصة التابعة اإلجراءاتقدمت الكرامة إلى 
في غياب آلي لإلجراءات  تعسفا وسرا اعتقلوا القبض عليهم، ثم إلقاءبرر ي ودون إبالغهم بسبب محدد قضائي أمر بدون 2004
  .هم الخاصةجتماعات السياسة الحكومة في همانتقاداتيكون اعتقالهم بسبب من المرجح جدا أن و .القانونية
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 بأي إدانة ، آما لم يبلغواا لذلكقانونة  غير مؤهلأماآن، وتم وضعهم في للغاية قاسيه  في ظروفاألشخاصجميع هؤالء لقد اعتقل 
فريق العمل األممي عتمد ا و.1مضده قضائية أي متابعة جراءإدون هم طلق سراحأ، وبعد قضائهم عدة سنوات في السجن. بحقهم

ُيعد حرمان المتهمين المعنيين من الحرية فيه أن يعلن ) 14/2005رقم ( اقرار 2005مايو /  أيار 26في باالعتقال التعسفي المعني 
  .اإجراء تعسفي

 
 / أيلول 13القبض في عليه لقي  عجمان وآان أإمارةبمهندس في وزارة الزراعة ، السيد عبد اهللا  سلطان صبيحات العليلي2

ثم اعتقل للمرة .  توجه له أية تهمةأن يطلق سراحه دون أن يوما قبل 78 ثم اعتقل سرا وتعرض للتعذيب طيلة  2005سبتمبر 
 العليا في ةالمحكموُعِرض على . مع تعرضه للتعذيب أشهر لعدة معتقال سرا أخرىظل مرة و 2007فبراير /  شباط 15الثانية في 

م ، وتم استخدافي جلسات مغلقةوجرت محاآمته ".  الدولةبأمنالحصول على معلومات سرية تتعلق "يونيو بتهمة /  حزيران 25
 سنوات بثالثة 2007 أآتوبر / األول تشرين 1 العليا في ة عليه المحكمت وحكم، ضدهاالعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب

ذا مع العلم أن ه، ة المحكمخالل جلسةترافع  الولم يتمكن محاميه من عدة، امحاآمته خروًق تخللتو .هعملسجن نافذة مع فصله من 
يعلن فيه  قرارا 2008مايو  / أيار 07 التعسفي في باالعتقال المعني  األمميملوقد اعتمد فريق الع. غير قابل للطعنالحكم نهائي و

دعا فريق اإلنسان، و العالمي لحقوق اإلعالن من 19 و 11 و 10 و 9 واد يشكل انتهاآا للمو  إجراء تعسفي من الحريةهحرمانأن 
  . والسياسيةةعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيقة على الللمصاد الحكومة ةالعمل بهذه المناسب

 
حيث . بيكتلي وسعيد علي حميد المحمد أحمد سيف الغف: ، هما قضائي أمرشخصان آخران في ظروف مماثلة وبدون آما اعتقل 

 2005، أآتوبر / ولاأل تشرين 25سراحهما في قبل أن يطلق  ظبي أبوالتفتيش، واعتقال سرا في منزالهما ومكتباهما إلى تعرض 
 17 في ،سالح الجو اإلماراتيب  الساميط، الضاب حميد سالم الغواص الزعابيوقد ألقي القبض على. تهمة ةا أي توجه إليهمأندون 
 موضوع إجراءات البتةدون أن يكون  عنه  ثم أفرج2006يناير /  آانون الثاني 3 وظل معتقال في السر حتى 2004مارس  / آذار

.قانونية
 

  ةيَّاِعَم الَجاُتَبوُقالُعَويب ِذْعلتَّا. 5
  

وفقا للشهادات التي جمعتها الكرامة، يتعرض األشخاص الذين تلقي عليهم مصالح أمن الدولة القبض لالعتقال السري، وآثيرا ما 
 تم إذالكن في حالة ما  .ة تهمةأيلهم توجه أن وقد يطلق سراح هؤالء المعتقلين دون .  إنسانية الالَّةيتعرضون للتعذيب والمعامل

 بهذا  بإجراء التحقيقاتاإلذن المحاآم، وترفض هذه  ضدهم تحت التعذيبالمنتزعةمتابعتهم قضائيا، تستخدم المحاآم االعترافات 
  .الشأن

 
اإلثبات شاهد هو نفسه  وه معالتحقيق الذي أجرى يةمصالح األمنالصبيحات العليلي للتعذيب على يد ضابط  سلطان تعرض عبد اهللا

 آرسي جبر على حمل، وأ سقي جسمه بواسطة خرطومأجزاء على جميع ضربللعليلي الالسيد تعرَّض و. الرئيسي خالل المحاآمة
من انه حرمات مع معصوب العينين أثناء االستجوابوظل ، االغتصاببتعرض لتهديدات مدة أسبوعين، آما ل أثناء النهار على رأسه

  .النوم
 

 والتهديدات ه لتعذيب، منها على سبيل المثال تلقي ضربات وتعليق جسدألصناف ا أيضا فلي هو مد سيف الغتعرض السيد محمد أح
  .باالغتصاب

 
 ألقىسبتمبر، و / أيلول 11 التعليم الديني في عجمان، تم فصله من وظيفة التعليم بشكل تعسفي بعد أستاذري، سوالسيد عبد اهللا الد

 2008مايو  / أيار 06في قف للمرة الثانية ووأ. األولى للمرة ة قانونية وتعرض لسوء المعاملاتإجراء دون 2001القبض عام عليه 
. األمراض العقليةات س مؤسبإحدى اإلداري رهن االعتقال  يوجدأنهه ، علمت خالل اتصاال هاتفيا بعد ذلك بثالثة أيامأسرتهتلقت 
   .بصحة عقلية جيدةائما ه آان يتمتع دوتؤآد على أنللتعذيب من أن يكون قد تعرض أسرته خشى وت
 

طيلة أآثر من ثمانية  وظل في االعتقال السري 2003يناير / القبض في آانون الثاني عليه مواطن يمني ألقي ،  سند الكازميالسيد
، آما ةهين والُم إنسانية الالَّةلتعذيب والمعاملعتقاله تعرض لأثناء او. األمريكيةالسلطات إلى ثم ُسِلم  مختلفة في دبي أماآنفي شهر أ

بالسالسل ألآثر من وتم ربطه عاريا  ة،درجة الحرارقصوى في لتغيرات وتم إخضاعه ه، د جسأنحاءتعرض للضرب على جميع 
محاآمة لمدة ودون دون تهمة  معتقالال حتى اآلن ز، وال يلغرقالتمويه باواستعمل ضده أسلوب ، باالغتصابآما ُهِدد   يوما،20

  ).آوبا(خليج غوانتانامو معسكر ت ونصف السنة في ثالث سنوا
 

                                                 
Voir http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=421  

Voir supra, http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=422  
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من جرَّاء التعذيب الذي ، توفي 2001 أغسطس / آب 31القبض في عليه لقي ليبي، أالسيد عبد اهللا أبو القاسم الغزال، مواطن 
بعد أن  سلطات بالدهم إلى آما تم تسليم مواطنين ليبيين آخرين. زعمت السلطات انه انتحر، فيما من الدولةفي مقرات أتعرض له 

خرون في عداد ، فيما ال يزال آللتعذيب، منهم علي عميش الذي أفاد بأنه تعرض هو أيضا  الفترة نفسهافي  لقبض عليهم األقي
  . ترحيلهم القسريالمفقودين منذ 

 
لكي  ستيفن روك ةطاني الشرآة البريإلىامتياز بموجب عقد ، ومنحها ة رأس الخيمإمارة من قبل سلطات أراضيهممصادرة وعقب 
السلطات  وقابلت.  سلميةية حرآة احتجاجحية قبيلة الرحبة الشأفرادالشحوح خاض ومصنع اسمنت،  محجرا  على ترابهاتستغل

 لقبض تعسفااوإلقاء بهم صالقبيلة مع فصل الموظفين منهم من مناأفراد  العقاب الجماعي على جميع الرسمية تلك الحرآة بسياسة
. قانونيإجراءدون ، واعتقالهم 27/08/2005 في أشخاصرة على حوالي عش

 

  :مظَُّنالتَّ َوِعمَُّجالتَّ ّويِرِبْع التَّاِتيَّرُِّحيد ِيْقَت. 6
  

عامة والدفاع عن حقوق اإلنسان الجمعيات النشطة في مجال تعزيز الحريات الاألحزاب السياسية غير مرخص لها، فيما تخضع 
  .لرقابة شديدة

  
 العربية اإلماراتدولة في  حقوقيينسابق لرابطة الالرئيس القي ووالحقشط انال يمحامال ستاذ محمد الرآناأل على ألقى القبض

 أطلقثم لمدة يومين ، واعتقل سرا  2006 أغسطس/ آب 23 فيفي مكتبه في دبي من قبل أفراد من مصالح أمن الدولة المتحدة، 
  .ر جواز سفرهصودمع ذلك ، وي تهمةأن توجه له أسراحه دون 

 
ن،  المستقلة للحقوقيية ورئيس الرابطاإلنسانشط في مجال حقوق انال ويمحامال ستاذ محمد المنصورياألصدر أمر بالتوقيف بحق 

هذه جاءت آرد من لمضايقات  هو أن حملة ا األمرواقعلكن ". النيابة العامة  ممثل إهانة"، بتهمة 2006يونيو /  حزيران17في 
 جراء ذلك وفقد وظيفته ، ونضاله من أجل احترام حقوق العمال المهاجريناإلنسان في البلدديده بانتهاآات حقوق تنالسلطات على 

للمنع منذ سنوات عدة  هو أيضا يتعرض، اإلماراتيينآن و العديد من المثقفين روعلى غرار محمد ال. من السفر خارج البلدُمِنع و
  .محلية الاإلعالممن النشر والتعبير في وسائل 

 
  عن العمل والتعليمةوزارة التربيب المواطنينين  من الموظف33يف توقب ا، اتخذ مجلس الوزراء قرار2002 ويولي/ وفي تموز 

 إلى أدت التي فحوى األسباببلغ المعنيون قط ولم يب. أخرى وزارات إلى آخرين 24نقل إحالتهم على التقاعد اإلجباري، بينما تم و
  .بحقهمت تلك اإلجراءااتخاذ 

 
 معاهد من موظفيها، من معلمين ومدراء مدارس و83والتعليم نقل  ة ، قررت وزارة التربي2007 أغسطس/  آب 21وفي 

خر من  البعض اآل، وُحِرَمُدْنيا إلى وظائف أو وفي مناصب ال تتطابق مع مؤهالتهم أخرى وزارات إلى، تربويينومستشارين 
آما تعرض . هذه اإلجراءاتبرر  أي سبب يالمعنيونوهنا أيضا لم يتلق . الراتب حصول علىالمزاولة أي نشاط مع االستمرار في 

 في  تعسفيةيقاتضيت واجه أبناءهمات من أي فرصة ترقية بينما درساستبعاد زوجاتهم المحيث تم ، ةأفراد أسرهم لتدابير تمييزي
  .للتعليم العاليمجال الحصول على فرص 

 
آالهما وحمد صالح الحمادي والدآتور سيف الشمسي، ل الدآتور أ، ُفِص2008يوليو /  تموز 07 في ديد وبالتح،غير بعيدوقت  فيو

  .مبررأي ب  التوصل دونوظائفهما ظبي، من أبوأساتذة قانون في آلية العين في 
 

، اإلصالحيلتيار ل في انتمائهم ُهَبَتْشمن ُي مصالح الدولة الستبعاد في في سياق عمليات تطهير متتالية ةالقرارات التعسفيوتأتي هذه 
  . سياسيةأراء لهمُيْعَتَقُد بحم عاديينمواطنين  في شكلمجرد ال أو

 
، وتنص هذه  الوظيفة العموميةب منْط بالتوقيف أو الشَّعلقتت جديدة اأحكام 2008مارس  / آذاروقد أقر مجلس الوزراء في 

، وخاصة في الموظفينحظر على الوظيفة العمومية، والتي ت من قانون 64و  63 المواد ألحكامعدم االمتثال معاقبة األحكام على 
 في ةشارآالمو أ، هاعمل لحسابال أو ،ةالسياسي ت المجاالالهيئات أو األحزاب العاملة في أومنظمات ال  إحدىإلىاالنتماء  "64مادتها 
  إقالةبهدففي ق بشكل تعسُّطبَّ، ومن أن ُيةطيَّا ومطَّسُِّعيَّةبطريقة َتَو القانوني نصالر هذا يفس ت منويخشى". هال ويجرالت  والدعاية

  .ي الشغل الرئيس مصدَرُة العموميَّالوظيفُةفيه ل تشكِّلد في ب المواالة بعدم ينالمشتبهموظفين ال
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، تي تالحقهمحمالت التخويف ال واتبسبب التهديدإلى ضربة توقيف  ةوخاصة المنظمات الخيريت األنشطة الجمعوية عرَّضتوقد 
 طرف من ةمفروضعمليات حظر لالنفع العام   والعديد من نقابات وجمعياتاإلماراتجامعة  هيئة أعضاء التدريس في آما تتعرض

  . أمن الدولةمصالح
 

  انتقامية بسببردود فعل معترف بها سابقا، لوهي منظمة، اإلمارات ةباتحاد طل ن فيالسابقون  القياديواألعضاءوقد تعرض بعض 
  . ة العموميالوظيفة، ومنعوا من السابق هم الطالبيمالتزا

 
  وقد. الترخيص من السلطات2004 تنتظر منذ عام اإلمارات دولة في اإلنسانللدفاع عن حقوق   منظمة مستقلةأولوال تزال 

.2006في عام  حكوميين مسئولينبالمقابل منظمة تتألف من   هذه األخيرةتَبنصَّ
 

  ةَماِتَخال. 7
  
حرية الرأي والتعبير  أن، آما مةنعد الشؤون العامة للبلد مفي العربية المتحدة اإلماراتمشارآة المواطنين في دولة اد تكون تك
  الو   .ةدُمقيَّ منظُّتَّ

ي ال بلد، الذهذا الخطيرة منتظمة لحقوق اإلنسان مثل التعذيب واالعتقال التعسفي والمحاآمات غير العادلة في يتم تسجيل انتهاآات 
  تتم   .تع فيه العدالة باالستقاللية

 التمييز أشكالالمتعلقة بحقوق الطفل والقضاء على جميع باستثناء تلك   من االتفاقيات الدوليةأيعلى اإلمارات دق دولة اصولم ت
.العنصري

.   

  تيَاِصْوَتال. 8
  
 من خالل اعتماد نظام االقتراع ة في البالد وخاصلمواطنين في الحياة العامة أآبر لمشارآة  سياسية في اتجاهإصالحاتإدخال  -

  .الوظيفة العمومية والبقاء فيهاب  القانون، وخاصة فيما يتعلق بااللتحاقأمامالجميع  تساوي احترام مبدأ وَسنِّّالعام 
 
لد بما في ذلك ة الُبشمل جميع قضايل نطاق هذا المبدأ توسيع، وعلى المستوى العملي  بدون رضاهم القضاةنقلةتكريس مبدأ عدم  -

  .قضاءلضمان االستقالل الحقيقي للوذلك ،  منهماألجانب
 
  .لجنة مراقبة على مستوى التمثيلية الوطنيةعن طريق من الدولة،  َرَقاَبٍة على مصالح أإنشاُء -
  
و لمجرد التعبير السلمي عن الرأي أ لية أو عدإدارية آل عقوبة وإلغاُء وق التعبير والتَّنظُّم من حقحدُّت القوانين التي  نصوِصتعديُل -
  .جمعويالسياسي أو التزام لاال
  
  .التعسفياالعتقال ب المتحدة وخاصة مع فريق العمل المعني لألمم الخاصة التابعة اإلجراءات مع التعاوُن -
 

على المستوى المعياري  التعذيب وأن تدمج ة مناهضةي والسياسية واتفاقةلحقوق المدنيالخاص با على العهد الدولي التصديُق :  -
 ومكافحة ممارسة االعتقال السري، عن ، لمعاقبة فاعلهاة وذلك من خالل سن عقوبات مناسبةن المحليوانيفي القجريمة التعذيب 

  .ضعها تحت سلطة القانونووخاصة د،  في البال االعتقالأماآنعلى جميع يشرف طريق إنشاء نظام مراقبة 
 
الحريات "و " ة الجماعيةفاوضالم"و " النقابيحق ال"تلك المتعلقة ب السيما ، ات منظمة العمل الدوليةلى اتفاقي ع التصديُق-

 تمييز بين أي، دون وتطبيقها في الواقعالصلة في الدستور والقوانين الداخلية وإدماج األحكام ذات ) C87 ; C98" (ةالنقابي
.المواطنين والمقيمين
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