
 

 

 

 

	  
 

 

 

 

 

غيیث بن ناصر االدكتورر عن ووأأفرجواا ااإلنسانن حقوقق احترااممب االتشّدقق عن كفواا: االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت  

ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة االيیومم على ااإلفرااجج منظماتت لحقوقق ااإلنسانن سلطاتت  عشرةة حث اائتالفف من 
فوررااً ووددوونن قيید أأوو شرطط عن االدكتورر ناصر بن غيیث٬، ووهھھھو مداافع عن حقوقق ااإلنسانن٬، ووعالم ااقتصادد٬، 

ماررسس/آآذذاارر. ووهھھھو موددعع ررهھھھن االحبس ااالنفراادديي منذ  29ووأأكادديیمي باررزز عرضة للحكم عليیهھ بعقوبة يیومم 
.2015االقبض عليیهھ في أأغسطس/آآبب   

ب ااالئتالفف كذلك بسلطاتت ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة أأنن تضع حدااً لتجريیم االتعبيیر االسلمي٬، بما في ذذلك وويیهھيی
االتجمع حريیة تكويین االجمعيیاتت٬، ووحريیة االتعبيیر عن ااآلررااء االمعاررضة٬، ووأأنن تحترمم االحق في حريیة االتعبيیر٬، وو

االسلمي.  

هھَت إإلى بن غيیث خمس تهھم ال تستند إإال إإلى أأنشطتهھ االس لميیة٬، بما في ذذلك تعليیقاتت أأبدااهھھھا على موقع ووقد وُوجِّ
وويیدعو  ٬،تويیتر يیعبر فيیهھا عن اانتقاددهه االسلمي لسجل حقوقق ااإلنسانن لحكومتي ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة وومصر

إإلى مزيید من ااالحتراامم لحقوقق ااإلنسانن وواالحريیاتت ووإإلى االخضوعع للمساءلة في االبلديین. ووتتعلق االتهھم كذلك 
ِريیَت خاللل ررحالتهھ في االمنطقة مع نشطاء سيیاسيیيین تزعم حكومة ااإلماررااتت االعربيیة بلقاءااتت لم يیخطط لهھا أأُج

هھَت االتهھم بموجب بنودد ذذااتت صيیاغة غامضة ةة" محظوررة"إإررهھھھابيی اتتاالمتحدةة أأنهھم من أأعضاء تنظيیم . وووُوجِّ
٬، وو"قانونن مكافحة 2012لسنة  تقنيیة االمعلوماتت"ووفضفاضة في قانونن االعقوباتت٬، وو"قانونن مكافحة جراائم 

.2014االجراائم ااإلررهھھھابيیة" لسنة   

ووقد يیُحَكُم على بن غيیث٬، إإذذاا أأدُِديین بهھذهه االتهھم٬، بعقوبة أأقصاهھھھا االسجن االمؤبد أأوو حتى ااإلعداامم عندما تصدرر 
ماررسس/آآذذاارر. وويیمكن بموجب االقانونن االمعمولل بهھ منذ  29ااالتحادديیة" حكمهھا في  االجنائيیة "محكمة ااالستئنافف

فف االحكم أأمامم "دداائرةة أأمن االدوولة في االمحكمة ااالتحادديیة االعليیا".ااستئنا 2016نوفمبر/تشريین االثاني   

وولم يیُبَلَّغ ال هھھھو ووال أأسرتهھ  2015،٬أأغسطس/آآبب  18ووقد قُبَِض على بن غيیث ددوونن أأمر قبض قضائي في 
بسبب االقبض عليیهھ. ووااحتجزتهھ االسلطاتت ررهھھھن االحبس ااالنفراادديي في مكانن لم يیُكَشف عنهھ لمدةة تسعة أأشهھر. 

باالتصالل بأسرتهھ سوىى مرااتت متفرقة عن ططريیق االهھاتف في مكالماتت كانن االمسؤوولونن  وولم يیُسَمح لهھ
 ٬،وولم يیُسَمح لهھ فيیهھا بأنن يیبلغ أأهھھھلهھ بمكانن ااحتجاززهه. ووتَُعدُّ هھھھذهه االمعاملة من قبيیل ااالختفاء االقسريي ٬،يیرااقبونهھا

وويیحظرهھھھا االقانونن االدوولي لحقوقق ااإلنسانن بشكل مطلق.  

من أأسرتهھ إإال بعد بدء محاكمتهھ عندما نُقَِل إإلى سجن االصدرر في أأبوظظبي حتى  وولم يیُسَمح لهھ باستقبالل ززيیاررااتت
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ووصارر مكانن ااحتجاززهه معرووفاً. 2016مايیو/أأيیارر  18  

بأنهھ تعرضض للتعذيیب  2016،٬إإبريیل/نيیسانن  4خاللل االجلسة ااألوولى لمحاكمتهھ في  ٬،ووأأبلغ بن غيیث االقاضي
لحرمانن من االنومم٬، لكن االقاضي بدالً من أأنن يیأمر ووغيیرهه من ضرووبب االمعاملة االسيیئة٬، بما في ذذلك االضربب وواا

بإجرااء تحقيیق مستقل في مزااعمهھ أأقفل االميیكرووفونن االذيي يیتحدثث من خاللهھ فأسكتهھ.  

ووُحِرمَم بن غيیث كذلك من ااالتصالل بمحامٍم ططواالل مدةة ااحتجاززهه االسابق للمحاكمة برغم تعرضهھ لالستجواابب 
مايیو/أأيیارر  2ااألوولى إإال في جلسة االمحاكمة االثانيیة في  بشكل متكررر. وولم يیُسَمح لهھ بمقابلة محاميیهھ للمرةة

٬، ووفي ااألشهھر االتاليیة فرضض االمسؤوولونن قيیوددااً على ااتصاالتهھ بمحاميیهھ ددااخل االمحكمة ووخاررجهھا٬، ووهھھھو 2016
ما فرضض عليیهھ مزيیدااً من االحرمانن من االحق في ددفاعٍع كافٍف. ووقد قصرتت محاكمة بن غيیث بوضوحح عن 

لمحاكمة االعاددلة.االوفاء بالمعايیيیر االدووليیة ل  

جهھدااً إلخرااسس أأيي اانتقادد لسلوكك االحكومة٬، ووقامت  2011ووال تألو سلطاتت ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة منذ عامم 
بحملة لم يیسبق لهھا مثيیل على االمعاررضة االسلميیة٬، ووأأغلقت االجماعاتت االتي تعتقد أأنهھا تتعرضض للحكومة 

وواالمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن للمضايیقة٬، ووااالحتجازز باالنتقادد. ووأأخضع مسؤوولو أأمن االدوولة االنشطاء 
السجن لفترااتت أأحكامم باالتعسفي٬، وواالتعذيیب ووغيیرهه من ضرووبب االمعاملة االسيیئة٬، وواالمحاكماتت االجائرةة٬، وو

ططويیلة.  

ووتتعاررضض تصرفاتت سلطاتت ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة في االدااخل مع بيیاناتهھا ووتصريیحاتهھا في االخاررجج. ففي 
٬، 2017فبراايیر/شباطط  28لراابعة وواالثالثيین لمجلس حقوقق ااإلنسانن االتابع لألمم االمتحدةة في كلمة أأمامم االدووررةة اا

قالل ووززيیر االدوولة للشؤوونن االخاررجيیة في ددوولة ااإلماررااتت االدكتورر أأنورر قرقاشش "تبقى ااإلماررااتت ملتزمة االتزااماً 
ماً عميیقاً بتعزيیز مبدأأيي عميیقاً بتعزيیز ااحتراامم حقوقق ااإلنسانن وواالحريیاتت ااألساسيیة... كما نحن ملتزمونن االتزاا

.االتسامح وواالقبولل"  

غيیر إإنن سلطاتت ااإلماررااتت٬، باستمرااررهھھھا في محاكمة بن غيیث ووتجاهھھھلهھا لتوصيیاتت منظماتت حقوقق ااإلنسانن 
ووخبرااء حقوقق ااإلنسانن في ااألمم االمتحدةة٬، وومن بيینهھم خبرااء "فريیق ااألمم االمتحدةة االعامل االمعني  ٬،االمستقلة
يي قررر ااألمم االمتحدةة االخاصص االمعني باستقاللل االقضاةة وواالمحاميین"٬، إإنما تبدااالحتجازز االتعسفي" وو"مبمسألة 

ب االقانونن االدوولي لحقوقق ااإلنسانن وواالمعايیيیر االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن٬، بما في ذذلك جتجاهھھھالً تاماً اللتزااماتهھا بمو
فيیهھا.ططرفاً ددوولة ااإلماررااتت  تعدتزااماتهھا بموجب "ااالتفاقيیة االدووليیة لمناهھھھضة االتعذيیب" االتي لاا  

وولو كانت سلطاتت ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة جاددةة بشأنن االتزاامهھا بحقوقق ااإلنسانن ألفرجت على االفورر ووددوونن 
ووكل االمداافعيین ااآلخريین عن حقوقق ااإلنسانن٬، ووالحترمت حقهھم في حريیة االتعبيیر٬،  ٬،قيید أأوو شرطط عن بن غيیث

ووأأنن  ٬،غض االطرففي أأنن يیكف عن االتجمع االسلمي. وويینبغي للمجتمع االدوولحريیة تكويین االجمعيیاتت٬، ووحريیة وو
يیحاسب سلطاتت ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة على مدىى تنفيیذهھھھا لكلماتهھا.  

 

:االموقعة ااإلنسانن حقوقق منظماتت إإنن  

• تدعو سلطاتت ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة إإلى ااإلفرااجج على االفورر ووددوونن شرووطط عن االدكتورر  
تكويین حريیة في حريیة االتعبيیر٬، ووناصر بن غيیث ووكل سجناء االرأأيي ااآلخريین ووااحتراامم حقهھم 

االتجمع؛حريیة االجمعيیاتت٬، وو  
• ووتدعو سلطاتت ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة إإلى إإخرااجج االدكتورر ناصر بن غيیث من االحبس  

ااالنفراادديي٬، إإلى أأنن يیتم ااإلفرااجج عنهھ٬، حيیث أأنن االحبس ااالنفراادديي لفترااتت مطولة ووآلجالل غيیر محدددةة 
ضرووبب االمعاملة أأوو االعقوبة االقاسيیة٬، أأوو االالإإنسانيیة٬، أأوو االمهھيینة٬،  يیَُعدُّ من قبيیل االتعذيیب أأوو غيیرهه من

بموجب االقانونن االدوولي؛  
• ووتدعو حلفاءهھھھا إإلى ااستخداامم نفوذذهھھھم في حث سلطاتت ااإلماررااتت على ااإلفرااجج عن االدكتورر ناصر بن  

ووكل سجناء االرأأيي ااآلخريین. ٬،غيیث  



 

خلفيیة  

 وواالمداافعيین االنشطاء من آآخريین أأرربعة مع 2011 نيیسانن/إإبريیل في قبل من غيیث بن ناصر االدكتورر ااعتُقِلَ 
 ووسيیاسيیة٬، ااقتصادديیة٬، إإصالحاتت إإجرااء إإلى لدعوتهھم") 5 ماررااتتباإل"بـ ووقتهھا ُعِرفُواا( ااإلنسانن حقوقق عن

 إإلى إإهھھھانة بتوجيیهھ" جائرةة محاكمة بعد أأدُِديینَ  2011،٬ االثاني تشريین/نوفمبر ووفي. ااإلماررااتت في ووااجتماعيیة
 ررئيیس عفا ددوولي٬، ااستنكارر ووبعد. سنتيین بالسجن عليیهھ ووُحِكمَ " االعهھد وووولي االدوولة٬، ررئيیس وونائب االدوولة٬، ررئيیس
.عنهھ ووأأُفِرججَ  ووااآلخريین٬، غيیث بن عن االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت ددوولة  

:اانظر غيیث بن بقضيیة االمتعلقة االمعلوماتت من لمزيید  

•  عن ااإلفرااجج في االمساعدةة إإلى االمتحدةة ااألمم تدعو حقوقيیة منظماتت: االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت 
 2016،٬ ااألوولل تشريین/أأكتوبر 4 غيیث٬، بن ناصر االدكتورر ااألكادديیمي

http://www.gc4hr.org/news/view/1394  
•  من االمقبلة االجلسة موعد شباطط/فبراايیر 22: االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت االدووليیة٬، االعفو منظمة 

 2017،٬ شباطط/فبراايیر 21 االدووليیة٬، االعفو منظمة غيیث٬، بن ناصر االدكتورر: ااقتصادد عالم محاكمة
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/5738/2017/en  

 

االموقعونن  

§ منظمة االعفو االدووليیة   
§ )ANHRIلمعلوماتت حقوقق ااإلنسانن (االشبكة االعربيیة    
§ االفيیدررااليیة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن٬، في إإططارر مرصد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن   

مداافعو االخط ااألمامي  
§ )GCHRمركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن (   
§ حقوقق ااإلنسانن أأووالً    
§ )ISHRاالخدمة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن (   
§ مثقفونن في خطر   
§ )٬، في إإططارر مرصد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنساننOMCTاالتعذيیب (االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة    
§ ااإلنسانن حقوقق لدررااساتت االقاهھھھرةة معهھد   

 

 


