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 للنشر الفوري

 

 اإلمارات العربية المتحدة : يجب إنهاء محاكمة النشطاء الُمتهميّن بإهانة المسؤولين

 يجب إلغاء عقوبات أحكام قانون الرقابة، وحماية النشطاء من الضرر
  

أربع منظمات حقوقية دولية اليوم بإنه ينبغي على السلطات  قالت –( 2011يوليو/حزيران  17)لندن، 

 ية إسقاط التهم ضد خمسة من النشطاء الذين اعتقلوا بعد أن دعوا إلى إجراء إصالحات ديمقراطية.اإلمارات

 

دولأأأأة   لأأأأر ي  العلنيأأأأةهانأأأأة بتهمأأأأة  اإل الناشأأأأطين محاكمأأأة منظمأأأأات مأأأأع اسأأأأت نا هأأأأذ  ال وتأأأ تي دعأأأأو 

 محكمأأأة،  أأأي اليوليأأأو/حزيران 18 أأأي  يعأأأي المسأأأتو ومسأأأيولين يخأأأرين ر  اإلمأأأارات العربيأأأة المتحأأأد 

دولأأأأة اإلمأأأأارات   أأأأي المعارضأأأأة حملأأأأة أوسأأأأع نطاقأأأأا ضأأأأد علأأأأى خل يأأأأة، االتحاديأأأأة العليأأأأا  أأأأي أبأأأأو بي

 .العربية المتحد 

 

الع أأأأأو الدوليأأأأأة، والشأأأأأبكة العربيأأأأأة لمعلومأأأأأات حقأأأأأو   منظمأأأأأة –حقوقيأأأأأة وكانأأأأأت امربأأأأأع منظمأأأأأات ال

اشأأأأأتركت  أأأأأي دعأأأأأو  السأأأأألطات  قأأأأأد – هيأأأأأومن رايأأأأأت  ووتأأأأأ اإلنسأأأأأان، منظمأأأأأة ال أأأأأ  اممأأأأأامي، و

 اإلماراتية للت لي عن المحاكمة واإل راج عن الرجال  ورا.

 

ام أأأراد لم أأأرد تعبيأأأرهم  دولأأأة اإلمأأأارات العربيأأأة المتحأأأد  للحكومأأأة بسأأأ ن  أأأي قأأأانون العقوبأأأات يسأأأم 

 .ية التعبيرلضمانات حقو  اإلنسان الدولية لحر واضحة م ال ة  ي السلمية، يرا هم عن

 

وقأأأال  يليأأأ، لأأأومر، نا أأأ، مأأأدير قسأأأم الشأأأر  اموسأأأ  وشأأأمال إ ريقيأأأا  أأأي منظمأأأة الع أأأو الدوليأأأة   إن 

الحكومأأأة اإلماراتيأأأأة تسأأأأت دم التشأأأأهير كذريعأأأأة لمالحقأأأأة النشأأأأطاء لتعبيأأأأرهم السأأأألمي عأأأأن يرا هأأأأم حأأأأول 

 أأأأي عأأأأداد سأأأأ ناء الطريقأأأأة التأأأأي ينبغأأأأي أن تأأأأدار بهأأأأا بالدهم .وأضأأأأا    نحأأأأن نعتبرالرجأأأأال ال مسأأأأة 

 الرأي، وندعو السلطات اإلماراتية لإل راج عنهم دون قيد أو شرط .

 

كأأأانوا  وكأأأان الرجأأأال ال مسأأأة قأأأد ا عتقيلأأأوا منأأأذ أبرين/نيسأأأان، عنأأأدما أعلأأأن النا أأأ، العأأأام اإلمأأأاراتي أنهأأأم

طأأأرا  االعتقأأأال التح "ظأأأي  بسأأأب،  التحأأأريو، وَخأأأر  القأأأوانين، وارتكأأأاخ ام عأأأال التأأأي ت شأأأك"ن خ َرهأأأن

علأأأى أمأأأأن الدولأأأأة، وتقأأأأويو النظأأأام العأأأأام، ومعارضأأأأة نظأأأأام الحكأأأم، وإهانأأأأة الأأأأر ي  ونا أأأأ، الأأأأر ي  

 وولي عهد أبو  بي .

 

أأأأم مطلأأأأع يونيأأأأو/حزيران  أأأأي  قأأأأانون العقوبأأأأات، والأأأأذي مأأأأن 176 بموجأأأأ، المأأأأاد  الرجأأأأال ال مسأأأأة، ا ته"

م أأأأد"ون الرجأأأأال،  نأأأأان مأأأأنام واتهأأأأمالعَلَنيأأأأة لمسأأأأيولي الأأأأبالد ر يعأأأأي المسأأأأتو .  هانأأأأةاإل ي  أأأأر"  أحمأأأأدالم 

حأأأأأأأوار   ، باسأأأأأأأت دام المنتأأأأأأأد  اإلمأأأأأأأارتي السياسأأأأأأأي غيأأأأأأأ  بأأأأأأأن ناصأأأأأأأر والمحاضأأأأأأأر منصأأأأأأأور

 حقأأأو  اإلنسأأأان جماعأأأات وقالأأأت . قأأأو  أجنبيأأأة بالتعأأأاون مأأأع الدولأأأة أمأأأن وسأأأالمةالتأأأعمرعلى  بغرض

 .هذا الزعم لدعم قانونية ت قد"م أية أدلة لم إن الحكومة

 

ضأأأوا علأأأى العنأأأ  أو قأأأد اسأأأت دموا الرجأأأال أي دليأأأن علأأأى أن اإلنسأأأان منظمأأأات حقأأأو  ولأأأم ت أأأد  أأأي  حر"

 السياسية. أنشطتهم سيا 
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ض منصأأأأأور التهامأأأأأات ، والأأأأأدعو  خأأأأأر  القأأأأأانونتحأأأأأريو ا خأأأأأرين علأأأأأى إضأأأأأا ية، وهأأأأأي  ويتعأأأأأر"

 المظاهرات.باإلضا ة إلى  االنت ابات، لمقاطعة

 

ور قأأد أي"أأد عالنيأأةة عريضأأة وقع"هأأا أك أأر مأأن  أأي مأأارا/ي ار، وقبأأن وقأأت قصأأير مأأن اعتقالأأه، كأأان منصأأ

ش صأأأأأا تأأأأأدعو الأأأأأر ي  اإلمأأأأأاراتي لمباشأأأأأر  تنظأأأأأيم وإدار  انت ابأأأأأات عامأأأأأة التحأأأأأاد الم لأأأأأ   130

 الوطني، وإعطاء الهي ة صالحيات تشريعية.

 

هيأأأومن رايأأأت    أأأي مأأأدير  التن يذيأأأة لقسأأأم الشأأأر  اموسأأأ  وشأأأمال إ ريقيأأأاال ويتسأأأن، ليأأأا وقالأأأت سأأأار 

أأن المنطقأأة ي أأري  أأي، ومأأع كأأن مأأا الوقأأت مأأن هأأذا الأأزمن هأأذاووت    أأي  الغريأأ، أن و المقلأأ ، إنأأه لمي

أأأأ   ة  لم أأأأرد أنهأأأأم الناشأأأأطين دولأأأأة اإلمأأأأارات العربيأأأأة المتحأأأأد ت الحي . وأضأأأأا ت للديمقراطيأأأأة  دعأأأأوا علنأأأأا

،  إنأأأه لأأأي  بالعدالأأأة وي أأأدين هأأأذا االسأأأتهزاء صأأأمتهل حأأأداة  أن يضأأأع علأأأى الم تمأأأع الأأأدولي  ي ،ويتسأأأن 

  . ي المقام امول القبو على هيالء الرجال من ش ن الحكومة

 

ة لحملأأأة ترهيأأأ، عبأأأر اإلنترنأأأت—وتحديأأأداة منصأأأور—، كأأأان الناشأأأطونمنأأأذ اعتقأأأالهمو والقنأأأوات  َهأأأدَ ا

دولأأأة اإلمأأأارات العربيأأأة ب اإلضأأأرار وعمأأأالء أجانأأأ، يريأأأدون متطر" أأأون دينيأأأونبأأأ نهم  ال ضأأأا ية، تأأأته"مهم

 المتحد .

 

ماملأأأة قبأأأنب الشأأأرطة لناشأأأطوناأبلأأأ   وعنأأأدما  اعتقأأأالهم، قالأأأت السأأألطات بأأأ نهم ال يسأأأتطيعون تهديأأأدات م 

لة خارجالكترونية  مواقع ات ا  إجراءات ضد  البالد. م س "

 

ال أأأأ  اممأأأأامي    ي أأأأ، أن يكأأأأون بإمكأأأأان هيالءالرجأأأأال ، نا أأأأ، مأأأأدير منظمأأأأة أندرسأأأأون أنأأأأدرووقأأأأال 

بأأأدالة  . وأضأأأا  أندرسأأأون  واله مأأأات  التهديأأأداتحمأأأايتهم مأأأن االعتمأأأاد علأأأى أن السأأألطات موجأأأود  ل

حكومأأأأة أي إجأأأأراءات ات أأأأذ"تها الإشأأأأار  إلأأأأى  مأأأأن دون أي ضأأأأدهم حملأأأأةتشأأأأديد ال شأأأأاهدنامأأأأن  لأأأأ ، 

  .اإلماراتية

 

ة  أوسأأأع حملأأأة وك أأأزء مأأأن ة الحكومأأأة التعبيأأأر، قامأأأت  علأأأى حريأأأةنطاقأأأا المنت بأأأة  الم أأأال  بيحأأأن"  أيضأأأا

ة إلأأأى جنأأأ، مأأأع -دعأأأوا  بعأأأد أن طأأأة المعلمأأأينوراب معيأأأة الحقأأأوقيين ل إلأأأى إجأأأراء  -منظمأأأات أخأأأر جنبأأأا

  ي أبرين/ نيسان. سياسية إصالحات

 

 هذ  المنظمات.ل السابقة الم ال  وإعاد لغاء القرار الحكومة إل جماعات حقو  اإلنسان ودعت

 

دولأأأة  اإلنسأأأان    إن نا بأأأة المأأأدير  التن يذيأأأة  أأأي الشأأأبكة العربيأأأة لمعلومأأأات حقأأأو ، روضأأأة أحمأأأدوقالأأأت 

 لمنأأأأع مأأأأن خأأأأالل سأأأأعيها سأأأأمعتها الدوليأأأأةل وال ال ت قأأأأد"م أي  ا أأأأد  لمواطنيهأأأأا اإلمأأأأارات العربيأأأأة المتحأأأأد 

حكومأأأأة ،  أأأأإن الدعأأأأوات اإلصأأأأال  إسأأأأكاتبأأأأدال مأأأأن محاولأأأأة   . وأضأأأأا ت   قانونيأأأأة منأأأأا ر حأأأأدو  

ن ة لو أنها  اإلماراتية ست حسي نعَا  لهذ  الدعوات .أصغَت ص 

 

 خلفية
مد"ون، و، وهو مهندا منصور أحمد هم   يونيو/حزيران، 14 ي  الذين بدأت محاكمتهم ال مسة، الناشطون  و 

شبكة عضو  ي الالذي هو أيضاة عضو  ي الل نة االستشارية لقسم الشر  االوس   ي هيومن رايت  ووت  و

 داعٍ إلى و جامعيمحاضر ، وهو خبير اقتصادي وغي  ناصر بن؛ والعربية لمعلومات حقو  اإلنسان
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ناشطون على شبكة ، وهم جميعاة  مي ال علي وحسن عبد ال ال ، أحمد، وسالم دَلَ ، و هد اإلصال  السياسي

 .اإلنترنت

 

 أأأي السأأأ ن  مي شأأأ    إلأأأى خمأأأ  سأأأنوات عقوبأأأة قأأأد تصأأأن قأأأانون العقوبأأأات مأأأن 176وت  يزالمأأأاد  

ة . كمأأأا ت وس"أأأعالأأأوطني  شأأأعارهاَعلََمهأأأا أو يقأأأوم بإهانأأأة ر أأأي  الدولأأأة، و تطبيأأأ   مأأأن القأأأانون 8المأأأاد   علنأأأا

 ، وغيرهم.امعلى لالتحاد الم ل ، وأعضاء نا ، الر ي  لتشمن الحكم

 

رس"أأأأ ة بموجأأأأ، القأأأأانون  وحريأأأة الأأأأرأي مك ولأأأأة  أأأأي  أأأأن دسأأأأتور دولأأأة اإلمأأأأارات العربيأأأأة المتحأأأأد  وم 

والسياسأأأية إلأأأى أن لكأأأن  أأأرد الأأأدولي لحقأأأو  اإلنسأأأان. ويأأأذه، العهأأأد الأأأدولي ال أأأا  بأأأالحقو  المدنيأأأة 

 الحأأأ   أأأي حريأأأة التعبيأأأر... و أأأي التمأأأاا وتلقأأأي ونقأأأن المعلومأأأات وام كأأأار بكأأأن امنأأأواع . وبمأأأا أن 

ة  ة موموقأأأا دولأأأة اإلمأأأارات العربيأأأة المتحأأأد  ليسأأأت طر أأأا  أأأي هأأأذا العهأأأد، إال أنأأأه ي شأأأك"ن مصأأأدراة توجيهيأأأا

تعل"قأأأة بأأأالمحتو  يعكأأأ  أ ضأأأن الممارسأأأات الدوليأأأة. وال ت  يأأأز المعأأأايير ال سأأأل"م بهأأأا إال القيأأأود الم  دوليأأأة الم 

 أأأأي  أأأأرو  ضأأأأيقة للغايأأأأة، م أأأأن حأأأأاالت التشأأأأهير أو قأأأأد  و م ام أأأأراد أوال طأأأأاخ الأأأأذي يهأأأأدد اممأأأأن 

 القومي.

 

مأأأن المي أأأا  العربأأأي لحقأأأو  اإلنسأأأان، التأأأي صأأأد"قت عليهأأأا دولأأأة اإلمأأأارات العربيأأأة  32وتضأأأمن المأأأاد  

ي والتعبيأأأر، ونقأأأن امخبأأأار إلأأأى ا خأأأرين بأأأ ي وسأأأيلة. والقيأأأود الوحيأأأد  المتحأأأد ، الحأأأ   أأأي حريأأأة الأأأرأ

الم روضأأأة علأأأى ممارسأأأة هأأأذا الحأأأ  هأأأي  احتأأأرام حقأأأو  ا خأأأرين وسأأأمعتهم، أو حمايأأأة اممأأأن القأأأومي 

 أو النظام العام أو الصحة العامة أو ا داخ العامة .

 

 تت أأأذ  ينبغأأأي للأأأدول أن ان علأأأى أنأأأهحقأأأو  اإلنسأأأ المتحأأأد  ال أأأا  بالمأأأدا عين عأأأن ويأأأن " إعأأأالن اممأأأم

أو  تمييزع نصأأأري،، أو انتقأأأام، عنأأأ ، أو تهديأأأد ضأأأد أي كأأأن  أأأرد لضأأأمان حمايأأأة التأأأدابير الال مأأأة جميأأأع

  ي أي نشاط يتعل"  بم ال حقو  اإلنسان.مشاركته نتي ة ل  إجراء تعس ي يخر ضغ  أو أي

 

 

 :زيارة الموقع المتحدة ، يرجى مارات العربيةدولة اإل تقارير هيومن رايتس ووتش حوللمزيد عن لقراءة ا

emirates-arab-africa/united-eastn-http://www.hrw.org/en/middle 

 

 :االتصال ب، يرجى لمزيد من المعلومات

، أو 1+-647-977-4543اإلن ليزية(   ) المسقطي سامر تورنتو ،هيومن رايت  ووت ،  ي 

muscats@hrw.org 

  أو؛ 6655-7413-20-44+  المكت، الصح ي لندن،  منظمة الع و الدولية،  يل

james.lynch@amnesty.org 

 223964058-20+   الصح ي مكت،ال القاهر ، اإلنسان،  يو  معلومات حقالعربية ل الشبكة

 أو؛ 353+-1-212-5037   لو ران، جيم  ي دبلن ال   اممامي،منظمة 

jim@frontlinedefenders.org 
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