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اإلاما ار العريية الامتحدة بتاريخ28 :

فبراير/شباط 2019

تحرك عاجل
سجينة تعاني حالة سرطان متأخرة
ام ،وتعاني من حالة متقدمة من
حكما بسجنها عشرة أعو ٍ
تقضي علياء عبد النور محمد عبد النور ً
السرطان .ففي  10يناير/كانون الثاني  ،2019وإثر تدهور حالتهاُ ،نقلت علياء من أحد المستشفيات
وتحتجز
الحكومية إلى مستشفى توام بإمارة العين في اإلمارات العربية المتحدة حيثما ُتكبل إلى سريرهاُ ،
قيد الحبس االنفرادي .كما لم ُتبلغ أسرتها على الفور بنقلها ،إذ تمكنت من زيارتها للمرة األولى في
 11فبراير/شباط.
بادر بالتحركُ :يرجى كتابة مناشدة بتعبيرك الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.

الشيخ امحامد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي
ديوان ولي العهد
شارع الاملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود
ص.ب124 :
أبو ظبي ،اإلاما ار العريية الامتحدة
فاكس+971 2 668 6622 :
@MohamedBinZayed
سامو الشيخ امحامد،

تحية طيبة وبعد ...

بلغ السرطان الامستشري في األجهزة الحيوية لعلياء عبد النور محمد عبد النور ،التي تقضي حكامًا
بسجنها لامدة عشرة أعوامٍ ،امراحله الامتأخرة .ففي  10يناير/كانون الثاني  ،2019نُقل علياء امن أحد

َّ
وسامح لهم
الامستشفيا الحكوامية إلى امستشفى توام بإامارة العين .ولم تُبلغ أسرتها على الفور بنقلهاُ ،
بزيارتها للامرة األولى في الامستشفى في  11فبراير/شباط  .2019وعلى الرغم امن أنها طريحة الفراش ،وا

وتبلغ امن الوهن اما ال يجعلها تقوى على السير دون امساعدة ،تُكبل إلى سريرها وتُحتجز في عزلة داخل
غرفة بال نافذة .وذلك يرقى إلى حد التعذيب وغيره امن سوء الامعااملة .وقد أامض علياء عبد النور ثالثة
أعوا ٍم ونصف بالفعل امن امدة الحكم بسجنها وتوشك على أن تامو .

ومع إعالن اإلمارات العربية المتحدة لـ  2019عامًا للتسامح ،نحث سموكم على أن تُظهروا رأفتكم
لعلياء عبد النور ،وأن تأمروا باإلفراج المبكر عنها العتبارات إنسانية ،كما يَِرد بالمادة  32من القانون

االتحادي رقم  43لعام .1992

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

معلومات إضافية
عااما ،بالسرطان امنذ 2008
أُصيب علياء عبد النور امحامد عبد النور ،التي تبلغ اآلن امن العامر ً 38
على األقل ،حيناما خضع لعاملية جراحية في ألامانيا .وامنذ اعتقالها ،خضع لعاملية جراحية أُخرى
والعالج الكياميائي ،ولكن استشرى السرطان امنذ ذلك الحين إلى كبدها وعظاامها.
وكان

علياء عبد النور تجامع التبرعا

للفقراء والنساء الامتضر ار امن الحروب واألطفال في سوريا،

وبعض األسر الامحتاجة في اإلاما ار العريية الامتحدة .و في  28يوليو/تاموز  ،2015اعتُقل
أيدي عناصر جهاز أامن الدولة التي داهام

علياء على

امنزلها؛ ولم ُيبرزوا لها امذكرة باالعتقال .وتعرض

علياء

ٍ
أشهر ُسامح لها
للضرب ،واقتيد امعصوبة العينين إلى امكان لالحتجاز لم ُيكشف عنه .وبعد امرور ثالثة
باالتصال بأسرتها للامرة األولى.
ووضع
ُ

علياء قيد الحبس االنفرادي أثناء اختفائها القسري .واستُجوي

اليدين وامعصوبة العينين؛ كاما تعرض

لم تُدلي باعتراف؛ ثم أُرغام
وبعد ذلك ،بدأ

للتهديد بصعقها بالصداما

لفت ار طويلة بيناما كان

ُامكبلة

الكهريائية ،وقتل والديها وشقيقتها ،إن

في نهاية الامطاف على التوقيع على "اعتر ٍ
اف" لها دون أن تطلع عليه.

امحاكامتها ،في  27أكتوير/تشرين األول  ،2015بتهامة التعاامل امع امنظامة "إرهابية"

خارج البالد ،إال أنها نف

ونقل
التهامة الاموجهة إليهاُ .

إلى سجن الوثبة بأبو ظبي ،عاصامة اإلاما ار

العريية الامتحدة في ديسامبر/كانون األول  .2015وفي  15امايو/أيار  ،2017حكام

دائرة أامن الدولة

بالامحكامة االتحادية العليا في أبو ظبي عليها بالسجن لامدة عشرة أعوا ٍم ،باموجب قانون امكافحة الجرائم
اإلرهابية لعام  ،2004وقانون امكافحة جرائم تقنية الامعلواما
وفي امايو/أيار  ،2018تعرض
امن النوم ،وأُرغام
الحكوامية حيث ُكبل

لعام .2012

وكبل
علياء للضرب داخل السجنُ ،

وصفد
يديها ُ

ونقل
على الوقوف على الرغم امن عدم امقدرتها على ذلكُ .

وحرام
بالسالسلُ ،

إلى أحد الامستشفيا

إلى سريرها.

وعلى الرغم امن وجود بعض الضامانا

في دستور اإلاما ار العريية الامتحدة وقوانينها ،جر العادة على

تجاهل حقوق الامحتجزين عند اعتقالهم ،وال سياما في الحاال

التي يضطلع بها جهاز أامن الدولة .فعلى

وجه العاموم ،يعتقل امسؤولو الجهاز األشخاص دون امذك ار اعتقال ،ويقتادونهم إلى امنشآ

سرية غير

ألسابيع و ٍ
أشهر دون أن تُوجه لهم تهم ،أو أن يتسنى لهم الحصول
رسامية لالحتجاز ،حيث يجري إبقاؤهم
ٍ
على تامثيل قانوني .كاما يتعرض الامحتجزون للتعذيب وغيره امن سوء الامعااملة .وقد َخلُص

امنظامة العفو

كثير اما يتجاهلون ألشهر امحاوال
الدولية إلى أن الامسؤولين ًا
ٍ
الامحتجزون
بامعزل عن العالم الخارجي ،أو في أاماكن اعتقال غير ُامفصح عنها،
فيه ذووهم .ويتعرض ُ
ٍ
لخطر امتزايد بالتعرض للتعذيب وغيره امن ضروب الامعااملة السيئة .ويامثل الحرامان امن الحرية على أيدي
األسر للوصول إلى الامكان الذي ُيحتجز

اختفاء قسرًيا ،وُيعد جريامة امشامولة بالقانون الدولي ،إذ تُخفي امكان وجود األفراد وتضعهم
سلطا الدولة
ً
خارج نطاق حاماية القانون.
لغة المخاطبة المفضلة :اللغة العريية أو اإلنكليزية
يامكن استخدام لغة بلدك
ويرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل 11 :إبريل/نيسان 2019
ُ
ويرجى امراجعة فرع امنظامة العفو الدولية في بلدك ،في حالة إرسال الامناشدا
ُ

بعد الاموعد الامحدد.

المفضلة :علياء عبد النور محمد عبد النور (صيغ الامؤنث)
االسم وصيغ اإلشارة ُ

