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ااططلقواا سرااحح مداافع حقوقق ااإلنسانن االدكتورر ناصر بن غيیث٬، االذيي يیحاكم 
حريیة االتعبيیربلحقهھ  بتهھمة نشاططهھ على ااإلنترنت في اانتهھاككٍ   

 
2016مايیو/ أأيیارر  ١۱٧۷  

لمداافع حقوقق ااإلنسانن ووأأستاذذ  نحن٬، االمنظماتت غيیر االحكوميیة االموقعة أأددناهه٬، ندعو االسلطاتت لإلفرااجج االفورريي عن
دوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة٬، ب٬، االذيي ما ززاالل محتجزااً في مكانن مجهھولل ناصر بن غيیثااالقتصادد االدكتورر 

منعهھ من االوصولل تم عالمم ااالجتماعيیة وونشاططاتهھ في مجالل حقوقق ااإلنسانن. هھھھذاا ووقد لمشارركتهھ على ووسائل ااإل
للتعذيیب  هھتعرض إإلى٬، ووتشيیر االتقارريیر 2015في أأغسطس/ آآبب  ااعتقالهھاالمناسب إإلى محاميیهھ أأوو أأفراادد عائلتهھ منذ 

لحقوقهھ ااإلنسانيیة٬، بما في ذذلك حقهھ في حريیة االتعبيیر.اززهه  تمثل اانتهھاكاً ااحتجااستمراارر  اانن. حبسهھفي فترةة   
 

٬، ااعتقلت قوااتت ااألمن بمالبس مدنيیة االدكتورر بن غيیث في أأماررةة أأبو ظظبي ووقامواا 2015أأغسطس/آآبب  18في 
لل بتفتيیش منزلهھ وومصاددررةة أأغرااضهھ االشخصيیة بما في ذذلك ووحدااتت االذااكرةة ااإللكتروونيیة االخاصة بهھ. ووااحتجز بمعز

نيیسانن /  4عن االعالم االخاررجي حتى عرضهھ على غرفة أأمن االدوولة في االمحكمة ااالتحادديیة االعليیا في أأبو ظظبي في 
االمحكمة بتعرضهھ للتعذيیب وواالضربب في ااالعتقالل وواالحرمانن من االنومم لمدةة تصل  أأخطر ٬، ووعندهھھھا2016أأبريیل 

إإلى أأسبوعع.  
 

٬، عقدتت جلسة ااالستماعع االثانيیة  لبحث ااالتهھاماتت ضد االدكتورر بن غيیث وواالمتعلقة بكتاباتهھ 2016مايیو/ أأيیارر  2في 
ي معتقل سريي٬، هھھھذاا ووتجدرر ااالشاررةة إإلى حقيیقة أأخطارر بن غيیث نترنت. ووذذكر أأنهھ ما ززاالل محتجزااً فعلى ااإل

أأبريیل/ نيیسانن. ووررفض االقاضي ااالستماعع إإلى  4 فيللقاضي سابقاً بذلك في أأثناء جلسة محاكمتهھ وواالتي اانعقدتت 
أأوومحاميیهھ بمكانن  ااحتجاززهه٬، ووقد تم ررفض ططلب محاميیهھ بزيیاررتهھ مرااررااً  أأسرتهھشكوااهه للمرةة االثانيیة. بيینما ال تعلم 

تكرااررااً.وو  
 

٬، ووهھھھم ممن 2011" االذيین ُسجنواا في عامم ٥ماررااتتمعرووفة باسم "ااإلاالمجموعة االاالدكتورر بن غيیث هھھھو أأحد أأفراادد اانن 
حوكمواا بتهھمة "ااإلهھھھانة االعلنيیة" لمسؤووليین في ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة. ووقد اانتهھكت تلك االمحاكمة االقانونن االدوولي 

االموقعة على االمنظماتت من قبل مجموعاتت حقوقق ااإلنسانن٬، بما في ذذلك  لحقوقق ااإلنسانن ووااُنتقدتت على نطاقٍق ووااسعٍ 
هھھھذهه االرسالة.  

 
ووتشمل ااالتهھاماتت ضد االدكتورر بن غيیث في االقضيیة االحاليیة٬، تهھمة "ااررتكابب عمل عداائي ضد ددوولة أأجنبيیة"٬، في 

مصر. ووااُتهھم إإشاررةة إإلى تصريیحاتت أأددلى بهھا على حسابهھ االخاصص على تويیتر حولل االسلطاتت وواالنظامم االقضائي في 
أأيیضا بتهھمة "نشر معلوماتت كاذذبة من أأجل تشويیهھ سمعة وومكانة االدوولة ووأأحدىى مؤسساتهھا" وواالتي تتعلق 

بتصريیحاتت أأخرىى أأددلى بهھا على حسابهھ االخاصص على تويیتر مدعيیاً أأنهھم لم يیَحظواا بمحاكمة عاددلة كجزء من قضيیة 
".٥ماررااتت"ااإل  

 
"نشر معلوماتت كاذذبة عن قاددةة ددوولة ااإلماررااتت اانهھ ددعوىى ووفي ااتهھاماتت أأخرىى مرفوعة ضد االدكتورر بن غيیث 

االعربيیة االمتحدةة ووسيیاساتهھا٬، وواانتقادد عدووااني لبناء معبد هھھھندووسي في أأبو ظظبي٬، ووتحريیض شعب ددوولة ااإلماررااتت 
االعربيیة االمتحدةة ضد ززعمائهھم وواالحكومة"  ووتتعلق هھھھذهه االتهھمة بتصريیح ااددلى بهھ على تويیتر لتعزيیز االتسامح.  

 
لدكتورر بن غيیث أأيیضا بتهھمة "االتوااصل وواالتعاوونن مع أأعضاء منظمة ااالصالحح االمحظوررةة" في ااشاررةة ووقد ااتهُھم اا

 ٬،منتقديي االحكومةمداافعي حقوقق ااإلنسانن٬، "٬، ووهھھھي مجموعة من ٩۹٤االى االزيیاررااتت ووااللقاءااتت مع أأعضاء "ااالماررااتت
تهھم أأيیضا بتهھمة "االتوااصل ووُحكم عليیهھم بالسجن لمددد ططويیلة. وواا 2013ووددعاةة ااإلصالحح وواالذيین ًحوكمواا في عامم 

وواالتعاوونن مع" حزبب ااألمة االمحظورر في ااإلماررااتت ٬، بناء على االكلمة االتي دُدعي لتقديیمهھا حولل ااالقتصادد ااإلسالمي 
من قبل أأحد أأعضاء حزبب ااألمة٬، بصفتهھ أأستاذذااً لالقتصادد.  

 
أأيیارر ليیتم ااالستماعع إإلى مايیو/  23مايیو/ أأيیارر٬، أأمرتت االمحكمة بتأجيیل االقضيیة حتى  2في آآخر جلسة ااستماعع يیومم 

حجج االدفاعع.  
 

 أأسرتهھنحن االمنظماتت االموقعة أأددناهه٬، نرىى ااعتقالل ووااحتجازز االدكتورر بن غيیث في مكانن مجهھولل ووددوونن االوصولل إإلى 
هھھھذهه ااالتهھاماتت ضدهه االتي ال أأساسس لهھا هھھھي نتيیجة مباشرةة ألنشطتهھ في مجالل حقوقق ااإلنسانن فأنن أأوو محاميیهھ٬، ووكذلك 

من ااإلعالنن االعالمي لحقوقق ااإلنسانن٬، وواالذيي يیعتبر  19وواالتعبيیر غيیر االعنيیف. ووهھھھذهه ااالنشطة محميیة بموجب االماددةة 



2 
 

 ً يیاقق ااتهھاماتت أأخرىى ضد عن االقانونن االدوولي االعرفي االملزمم. إإنن هھھھذهه ااالتهھاماتت وواالتي ااتخذتت في ساانعكاسا
االجماعاتت االسيیاسيیة غيیر االعنيیفة وواالمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن٬، التبدوو سوىى محاوولة من قبل االسلطاتت إلسكاتت 

أأيي اانتقادد٬، أأوو معاررضة أأوو أأنشطة تدعو لتعزيیز حقوقق ااإلنسانن في ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة.  
 

ندعو االسلطاتت ااإلماررااتيیة إإلى:  
 

● ؛ضدههقيید أأوو شرطط عن االدكتورر بن غيیث ووإإسقاطط جميیع االتهھم االموجهھة  ااإلفرااجج فوررااً ووددوونن   
● تظارر ما ذذكر أأعالهه٬، االكشف االفورريي عن مكانن ااعتقالهھ االحالي ووضمانن االوصولل االمناسب إإلى أأسرتهھ  بإنوو 

وومحاميیهھ ووتقديیم أأيي عالجج ططبي قد يیكونن في حاجة إإليیهھ؛  
● ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة ووفقا االتأكد من أأنن مجريیاتت قضيیتهھ٬، تجريي بما يیتواافق مع االتزااماتت  

للقانونن االدوولي٬، ووال سيیما االمعايیيیر االمعترفف بهھا ددووليیاً لإلجرااءااتت االقانونيیة االوااجبة للمحاكمة االعاددلة؛  
● االتحقيیق في تقارريیر االتعذيیب ووسوء االمعاملة في ااالحتجازز؛ ووااحقاقق االعداالة ضد أأوولئك االمسؤووليین عن ذذلك  

ناسب؛ووتعويیض االدكتورر بن غيیث بشكل م  
● االتوقيیع وواالتصديیق على االعهھد االدوولي االخاصص بالحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیة٬، ووتعديیل جميیع االقواانيین االوططنيیة  

لتتماشى وواالمعايیيیر االدووليیة االمعنيیة بحريیة االتعبيیر.  
 

االمنظماتت االموقعة٬،  
االشبكة االعربيیة لمعلوماتت حقوقق ااإلنسانن  

19االماددةة منظمة   
سساسيیفيیك  

٬، في إإططارر مرصد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنساننااإلنساننلحقوقق  االفيیدررااليیة االدووليیة  
فروونت اليین دديیفيیندررزز  

مركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن   
مؤشر على االرقابة  

االخدمة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن   
شبكة االعلماء في خطر   

لمناهھھھضة االتعذيیب٬، في إإططارر مرصد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانندووليیة االمنظمة اال  

 

 

 


