نتيجة التحرك العاجلUA 38/19 :

رقم الوثيقةMDE 25/2000/2020 :

اإلاما ار العريية الامتحدة

بتاريخ30 :

امارس/آذار 2020

تحرك عاجل
جائر
حكما ًا
محكمة إماراتية عليا ّ
تؤيد ً
حكما صدر بحق خمسة رجال
في  17فبراير/شباط  ،2020أيدت المحكمة االتحادية العليا بأبو ظبي ً
لبنانيين من بينهم عبد الرحمن طالل شومان الذي ُحكم عليه بالسجن مدى الحياة ،باإلضافة الى أحمد
نمر صبح وشخص آخر ُحكم عليهما بالسجن لمدة عشرة أعوام ،على خلفية تهم متعلقة بـ "اإلرهاب".

وكانت محكمة االستئناف االتحادية قد أصدرت أحكامها على الرجال الثالثة سابقاً ،في محاكمة لم تف

بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ال حاجة إلى المزيد من المناشدات .وجزيل الشكر لمن أرسل المناشدات.

في  17فبراير/شباط  ،2020أيد

دائرة أامن الدولة بالامحكامة االتحادية العليا حكاما أصدرته امحكامة

االستئناف االتحادية بحق خامسة رجال لبنانيين ،واشتامل
إرهابية" و"التخطيط لتنفيذ هجاما

التهم الاموجهة ضدهم على "تشكيل خلية

وحكم على عبد
إرهابية باإلاما ار بناء على أواامر امن حزب هللا"ُ .

الرحامن طالل شوامان بالسجن امدى الحياة ،فياما صدر بحق كل امن أحامد نامر صبح ورجل آخر حكامين
آخرين غيابيا بالسجن امدى الحياة.
بالسجن لامدة عشرة أعوام .كاما حكم على َ
واستند
اعتامد

امحاكامة الرجال الثالثة واداناتهم إلى إجراءا
الامحكامة إلدانتهم على "اعترافا " انتُزع

لم تف بالامعايير الدولية للامحاكامة العادلة؛ إذ

امنهم باإلكراه .كاما احتُجز الامتهامون بامعزل عن العالم

وحراموا امن االتصال بامحاامين أثناء االستجواب والتحقيق.
الخارجي ألشهرُ ،
وأثناء الامحاكامة أامام الامحكامة االتحادية العليا ،لم ُيسامح لامحاامي عبد الرحامن طالل شوامان الذ امثله
أامام امحكامة االستئناف االتحادية بحضور الجلسا وتم استبداله بامحام عينته الامحكامة .ولم تستغرق
الجلسة األخيرة امن الامحاكامة سوى بضع دقائق للنطق بالحكم.

وتواصل امنظامة العفو الدولية دعوتها إلى السلطا

اإلاماراتية إلى إلغاء أحكام اإلدانة التي ال ُيعتد بها،

واإلفراج عن الرجال الامحتجزين اما لم تتوفر أدلة على ارتكابهم جريامة جنائية امعترف بها ،ويجب حينئذ
ضامان امثولهم لامحاكامة عادلة تفي بأحكام القانون الدولي والامعايير الدولية.
وبا

الحكم الصادر بحق الرجال الخامسة نهائيا ،وال يامكن استئنافه امجددا .ستواصل الامنظامة امتابعة

القضية وستتخذ اما يلزم استجابة أل تطو ار فياما ستبحث سبال أخرى للتحرك.
المفضلة :عبد الرحمن طالل شومان (صيغ الامذكر) ،وأحمد نمر صبح (صيغ
االسم وصيغ اإلشارة ُ

الامذكر)

هذا التحديث الخامس واألخير للتحرك العاجل UA 38/19

رابط التحرك العاجل السابق:
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