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اإلمارات العربية المتحدة :ينبغي كشف النقاب عن أماكن وجود الرجال الذين قُبض عليهم
في غارات على البلدات الساحلية

تطلب نظمةبة الو بو اليوليببة تو بيحاً عباالًً بشببأم أنباكن والبو ببو  20إىل  30شباباً كبااوا قببي اعتقلبوا نطلبأ أكتوبر/تشبرين
األول  2008بلببي خببور انببام إنببار الشببارالة واقظببا احمليطببة الواقوببة إنببار ال ب وكلتامهببا الب نببن اانبباراع الوربيببة
اقتحي وكذلك بشأم و وهم القااوين.
و رسالة أرسبل ذبذا األسب وىل إىل و يبر اخليبة اانباراع الوربيبة اقتحبي اللبوا الشبيخ سبيب ببن ايبي يل ،يبام أعربب نظمةبة
الو و اليولية عن قلقها على سًنة ذؤال اقوتقلني الذين ذكر أم بيظهم أ باالً و ل ب اال بًىل علبى الت اابيع اقتولقبة نبام
اعتقببا م وباألسبباق القببااوين العتقببا م .كةببا تطل ب اقظمةببة ت ويببيذا بأيببة ت ااببيع تتول ب ب بالتهم الببو واله ب أو سببتوالم إلببيهم
وباحملنةة الو يتوقأ أم ميثلوا أنانها إم واليع.
إم نظمةة الو و اليولية تيعو سلطاع ااناراع الوربية اقتحي إىل إ ًق سراح أولئك الذين مل توالم إليهم هتم بارتناب الرائم
الظائية نورتف هبا وتقيمي الذين واله إليهم نثع ذذه التهم إىل حماكةة عااللة وعا لة.
وتش األا ا إىل أام وق نا بني السباعة الثاايبة والسباعة الرابوبة نبن اب يحة يبو  1أكتوبر/تشبرين األول قب ع علبى بو
إىل  30شاباً بوضهم سن الوشرين ومخسة نظهم على األقع وم سبن الثانظبة عشبر وذلبك تباراع شبظتها قبواع األنبن
ال لياع الساحلية ونظها -نن الشةال إىل اجلظوب -ال يية وخور انام وخور كل ا .وواقاً قولوناع تلقتها نظمةة الو و اليولية
اإم قواع األنن اليرية الو كام أارا ذا نيال ني بالسًح ونقظوني تساايذم ائر نروحية واحي على األقع شظ تار على
نظا ل تلك ال لياع وا ذع عةليباع االعتقبال .ووبيو علبم نظمةبة الو بو اليوليبة ابإم سبلطاع اانباراع الوربيبة اقتحبي مل
تولن عن تلك االعتقاالع حىت اآلم ومل توط أية أس اب للقيا هبا.
20

وذُكببر أم عةليببة ةاثلببة ا ببذع  8أكتوبر/تشبرين األول أو وقب قريب نببن ذلببك التبباريخ و تةببع أم تنببوم قببي وقوب
وق ع خً ا على جمةوعة نن األشخاص يرتاوح عي ذم بني مثااية وعشر أارا .
إنار ال
وتشب اقولونبباع اقتبوار لببية نظمةبة الو ببو اليوليبة إىل أابم مل يببتم إببًا عببائًع البذين اعتقلبوا الوةليتبني اللتببني وقوتببا
أكتوبر/تشرين األول و  8أكتوبر/تشرين األول أو وق قري نظم بأناكن احت ا أقربائهم وال ا إذا كااوا يواالهوم أية هتم.
وايةا يتول باألشخاص الذين تقع أعةارذم عن  18عاناً اإم نظمةة الو و اليولية تذكر حنونة ااناراع الوربية اقتحي بأ،ا
كيولببة ببرف ات اقيببة حقببوق الط ببع لب أم توانببع األ ببال اقوتقلببني نوانلببة تتةاشببى نببأ الت اناهتببا اليوليببة .ااقببا  37نببن
ات اقية حقوق الط ع تظص على أال يورض أي ع للتوبذي وأال بر نبن حريتبم بةبور توسب ية وأم "يوانبع كبع بع حمبرو
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نن حريتم بإاسااية وباحرتا للنرانة اقتأالة شخص اااسام وبطريقة تراعي احتياالاع األشخاص البذين بلوبوا سبظم" .وتبظص
اقا  40نن ات اقية حقوق الط بع علبى أم البيول األ براف االت اقيبة لب أم توبرتف "وب كبع بع يب عم أابم ااتهبك قبااوم
الوقوباع ...اارتاض برا تم إىل أم تث إ ااتم واقاً للقااوم...وإبًتم اوراً ون اشر بالتهم اقوالهة إليم".

