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تحـرك عاجـل
ُيضبون عن الطعام سجناء من منتقدي الحكومة 

ًا ًا عن الطعــام احتجاجــ ًا من منتقدي الحكومة الذين ُسجنوا إثر محاكمة جائرة إضاب  ينّفذ ثمانية عش شخص
 عل العاملة التي يلقونها ف أحد سجون دولة المارات العربية التحدة. وُعلم أن ثلثًة منهم عل القــل فــ حالــة
 صحية متدية. ويرفض الرجال الثمانية عش إنهاء إضابهم عن الطعام إل أن يتم تلبيــة مطلبهــم التمثــل فــ

الحصول عل معاملة عادلة.

ًا، بعضهم عل صمملة بجمعيممة الصمملح والتمموجيه الجتممماعي (الصمملح)، ممممن94وكان هؤلء العتقلون من بي    متهم
 . وإثر محاكمة مغلقة ُمنع الراقبون الدوليون ووسممائل العلم2013 مارس/آذار 4واجهوا محاكمة جائرة للغاية بدأت ف 

ًا بتهم من بينها النتماء إلم جماعمة تهمدف إلمم الطاحمة69العالية من حضورها، أدانت الحكمة التحادية العليا    شخص
بالنظام السياس ف البلد.

ُتقلوا ف الفتة من يوليو/تموز  ُتجممزوا2012 إل أكتوبر/تشممين الول 2012وكان معظم الضبي عن الطعام قد اع  ، واح
 لفتات طويلة ف الحبس النفرادي ف أماكن مجهولة. وذكر العديد منهم أنهم تعّرضوا للتعذيب أو غيه من ضوب إسمماءة
 العاملة ف الحجز، وأمض العديد منهم عدة أشهر بدون الحصول عل مسماعدة  قانونيممة. ويمأتي الضماب عممن الطعمام
ًا عل إساءة معاملتهم الزعومة من قبل سلطات سجن الرزين. وقد اشتكوا من تعرضهم للضب عل أيدي حممراس  احتجاج
 السجن ومن القيود الفروضة عل زيارات عائلتهم. كما اشتكوا من الحرمان مممن الضمموء ويقولممون إن سمملطات السممجن

تعمد إل إطفاء مكيفات الهواء ف درجات الحرارة الرتفعة.

  أغسطس/آب مممن بيمم العتقليمم السممتة الوائل28 أغسطس/آب إل 21وكان السجناء الثلثة الذين انهاروا ف الفتة من 
 الــدكتور محمــد النصــوري وســالم الشــحي يوليو/تموز، وهم سجناء الرأي 31الذين أعلنوا الضاب عن الطعام ف 

 . أما الضبون الخممرون عممن الطعمماموالقاض محمد سعيد العبدول وعل الكندي ونجيب العامري وأحمد القبيس
 جمعة الفلس ومنصور الحمدي وسيف العجلة وعبدالله الهاجري وعل الخاجــة وأحمــد الزعــابي وعبــدفهم: 

ًاالرحمن الحديدي وهادف العويس وعبدالسلم درويش ورشيد سبت ومحمود الحوسني  . ويقضمم هممؤلء جميعمم
ًا بالسجن تتاوح بي سبع سنوات وعش سنوات. أحكام

ًا باللغة العربية أو النجليزية أو بلغتكم الخاصة تتضمن ما يل: يرجى كتابة مناشدات فور

 حث سلطات المارات العربية التحدة عل ضمان حماية جميع العتقلي من التعممّرض للتعممذيب وغيممه مممن•
 ضوب إساءة العاملة، والسماح لعائلتهم بزيارات منتظمة، وتوفي العالجة الطبية الضورية واحتجممازهم
 ف ظروف اعتقال ملئمة، بما ف ذلك توفي التهوية وضوء الشمس، بما يتماش مع القواعد النموذجية الممدنيا

لعاملة السجوني؛
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ًا وبصورة محايدة، وتقديم كل من تتممبّي مسممؤوليته عممن•  دعوة السلطات إل التحقيق ف مزاعم التعذيب فور
ًا للمعايي الدولية للمحاكمات العادلة؛ ذلك إل ساحة العدالة وفق

 دعوة السلطات إل الفراج الفوري وغي الشوط عن جميع الحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهممم فمم•
حرية التعبي وتكوين الجمعيات ليس إل.

 إل:2013 أكتوبر/تشين الول 15يرجى إرسال الناشدات قبل 

نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس الوزراء

، دبي2838ص.ب 

3531974 4 971 +فاكس:

 بريد إلكتوني (عب الشبكة العنكبوتية):
http://uaepm.ae/English/Pages/ContactUs.aspx

الخاطبة :صاحب السمو

وزير الداخلية

 الفريق الشميخ سميف بمن
زايد آل نهيان

مديرية حقوق النسان

398ص.ب 

العربية المارات  ظبي،   أبو 
التحدة

 4 971 +فممممماكس:
3981119

الخاطبة :صاحب السمو

 وإرسال نسخة من
الناشدات إل

وزير العدل

 الدكتور هادف بن جوعان
الظاهري

وزارة العدل

 93الخبية، حوض رقم 
5شارع 

260ص.ب 

 أبو ظبي، المارات العربية
التحدة

 كما ُيرجى إرسال نسخ منها إل المثلي الدبلوماسيي العتمدين لدى بلدانكم، وإدخــال العنــاوين الدبلوماســية
الحلية عل النحو التال:

الخاطبة     عنوان البيد اللكتوني    رقم الفاكس    3العنوان     2العنوان     1العنوان    السم

وإذا كنتم تعتزمون إرسال الناشدات بعد التاريخ الذكور أعله، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.
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تحـرك عاجـل
ُيضبون عن الطعام سجناء من منتقدي الحكومة 

معلومات إضافية

 جمعية الصلح والتوجيه الجتماعي (الصلح) هي جماعة ممما برحممت ُتعنممى بالنقمماش السياسمم السمملمي فمم الممارات
.1974العربية التحدة منذ تأسيسها ف عام 

 وهي تدعو إل تشديد التمسك بالبادئ السلمية، ول ُيعرف عنها أنهمما اسممتخدمت العنممف أو دعممت إليممه. وظممل زعيمهمما
ًا منذ إلقاء القبض عليه ف أبريل /نيسان   ، أصدرت إحدى محمماكم2012. وف يوليو/تموز 2012سلطان القاسمي محتجز

ًا بالسجن لدة  ًا مممع دفممع12أبو ظبي عل الدكتور أحمد الزعابي، وهو قاض سابق وعضو ف جمعية الصلح، حكم   شممهر
ُيعتقمد أنممه تعممّرض للتعممذيب أو إسمماءة  غرامة. وقد أدانته الحكمة بتهم تتعلق بالتزوير، يبدو أنها ذات دوافع سياسية. و

ّيدت حكم الغرامة.20العاملة ف الحجز. وف   فباير/شباط ألغت محكمة الستئناف حكم السجن، ولكنها أ

ًا2012ف يوليو/تموز    تزامنت مزاعم سلطات المارات العربية التحدة بأن ثمة جماعة "مركزها ف الخارج" تشكل تهديممد
 . ولممم يتممم إبلغ أي مممن2012لمن الدولة مع بدء موجه ثانية من العتقالت التي استمرت حتى ديسمممب/كممانون الول 

ًا للغاية. وتم تهديممد عممائلت العتقليمم، وفمم  عائلت العتقلي بأماكن وجودهم، كما كان اتصال السجناء بالحامي محدود
 ، تم استجواب حوال عشة من قريباتهم النساء لدة وصلت إل أربع ساعات ف بعض الحممالت،2013يناير/كانون الثاني 

وقد ُحرم العتقلون من التمثيل القانوني.

 وقد ُقبض عل عدد من الشخاص واّتهموا بإفشاء تفاصيل جلسات الحاكمة الولية ف مواقع التواصممل الجتممماعي، وكممان
ُتهممم بممموجب2013 مممارس/آذار 21من بينهم عبدالله الحديدي، نجل التهم عبد السلم الحديدي، الذي ُقبض عليه ف    وا

 ، مع2012 الصادر ف نوفمب/تشين الثاني  5/2012الرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية العلومات رقم
 نش تفاصيل جلسة الحاكمة العلنية عل موقع التواصل الجتماعي تويت. وف أبريل/نيسممان ُحكممم عليممه بالسممجن لممدة

  ُقبمض علم2013 ممايو/أيمار 11 مايو/أيار أّيدت محكمة الستئناف ف أبو ظبي ذلك الحكم. وفم 20عشة أشهر، وف 
ُتهم بموجب الادة    من الرسوم نفسه "بالخلل بالنظام العام" بعد أن أعرب عن قلقممه28الناشط السياس وليد الشحي وا

 بشأن الحاكمة عل موقع تويت. وينص الرسوم عل حظر كافة أشممكال انتقمماد حكومممة المممارات العربيممة التحممدة علمم
 النتنت بالضافة إل منع الواطني من تمرير معلمات إل منظمات حقوق النسان والصحفيي. وعقمب جلسمات الحاكمممة

القليلة ف البداية، ُمنع أفراد العائلت من حضور الجلسات القادمة.

 وأثناء الحاكمة قال التهمون للقاض إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيممه مممن ضمموب إسمماءة العاملممة، مممن قبيممل الحبممس
ًا، وللحممرارة غيمم  النفرادي لدد طويلة أو التعّرض لضوء الفلورسنت الساطع بشكل مستمر، مما كان يجعل النمموم صممعب
 اللئمة، ووضع القنعة عل الرأس والوجه عند اقتيادهم من الزنازن. ولم تقم السلطات حتى الن بإجراء تحقيممق مسممتقل
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ُتخدمت كأدلممة فمم الحاكمممات قممد  ف هذه الزاعم وغيها من الزاعم ذات الصدقية التي تقول إن إفادات التهمي الممتي اسمم
ُأزيحت من مكانها نتيجة لتعّرضه للضب البح علمم  انُتزعت تحت وطأة التعذيب. وقال الدكتور محمد النصوري إن كتفه 

أيدي حراس السجن.

 ، مممع أنهمما لممم تعممتف2012وكانت المارات العربية التحدة قد انضّمت إل اتفاقية مناهضة التعذيب فمم يوليممو/تممموز 
ًا علمم  باختصاص لجنة المم التحدة لناهضة التعذيب ف التحقيق ف مزاعم التعذيب الفردية. كما سّجلت الحكومة تحفظمم

التفاقية وقالت إن اللم والعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية ل يشملها تعريف التعذيب الذي تنص عليه التفاقية. 

 السماء: الدكتور محمد النصوري وسالم الشحي والقاض محمد سعيد العبدول وعل الكنممدي ونجيممب العممامري وأحمممد
 القبيس وجمعة الفلس ومنصور الحمدي وسيف العجلة وعبدالله الهاجري وعل الخاجة وأحمد الزعممابي وعبممد الرحمممن

الحديدي وهادف العويس وعبدالسلم درويش ورشيد سبت ومحمود الحوسني. 

ذكور وإناث 
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