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 الملخص التنفيذي

 

 أمام  وتسعين ربعاأل اإلنسان حقوق عن والمدافعين النشطاءو المثقفين محاكمة من والثانية األولى الجلستان ُعقدت
 4 يومي   وذلك المتحدة، العربية اإلماراتب ظبي، أبو في االعلي االتحادية للمحكمة التابعة الخاصة األمنية المحكمة

 اإلنسان، لحقوق الخليج مركز – اإلنسان بحقوق معنية منظمات أربع من تحالف قام. 3112 آذار/مارس 11و
 حقوق لدراسات مركز القاهرةو اإلنسان، حقوق لمعلومات العربية الشبكة اإلنسان، لحقوق الدولية فدراليةال

. وتغطيتها جلساتال لمراقبة وويلز، لتراإنك من محامية وهي كينكل، ميالني المحاكمة مراقبة عيينبت – اإلنسان
 ومركز األتراك المحامين من ووفد للقانونيين، الدولية واللجنة الكرامة، مؤسسة ِقبل من التحالف بعثة ُدعمت

.المحاكمة مراقبة بمهمة بدورهم قاموا الذين بريطانيا، ومقره اإلنسان لحقوق اإلمارات  
 

بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة  ربع وتسعيناألنُسب االتهام إلى المدعى عليهم  3102كانون الثاني /يناير 32في 

يُعاقب على هذه الجريمة بالسجن . من قانون العقوبات 081بالمخالفة للمادة في الدولة تهدف إلى قلب نظام الحكم 

تتكون . األمنية الخاصةاالتحادية ي الطعن في القضايا التي تنظرها المحكمة وال يوجد حق ف. عاما   01بحد أقصى 

.مصريا  وإماراتي واحد هو اآلن بدون جنسية، وخمسة آخرين 00إماراتيا  و 22مجموعة المدعى عليهم من 
1
 02 

لشهور وقعت االعتقاالت على مدار ا. من هؤالء المدعى عليهم سيدات وهن الوحيدات الالئي خرجن بكفالة

لم يُقبض عليهم ووصفوا   ربع وتسعينالمتهمين األبعض . السابقة على بدء مداوالت المحاكمةثنتي عشر ـاأل

أو الحبس االنفرادي وأنهم /وتناقلت التقارير احتجاز بعض المحتجزين في مراكز اعتقال سرية و. بأنهم هاربين

 2 .تعرضوا للتعذيب والمعاملة الالإنسانية

 

كما . من المحكمة العليا المراقبين القانونيين الدوليين من دخول المحكمة لمراقبة مداوالت القضيةمنعت أجهزة أ

من ثم حدث خرق لاللتزام بعقد المحاكمة علنا  وبأن يرى العموم . ُمنع من الدخول أعضاء من اإلعالم الدولي

 .إحقاق العدالة

 

الدخول إلى الجلسات، وقد  حق بها من أجل اكتساب عرضت السلطات على المراقبين إجراءات البد من الوفاء

تم االلتزام بجميع هذه اإلجراءات، وشملت توفير نسخ من جوازات السفر وصور . عمت أن تلك الجلسات علنيةز

إلى أجهزة أمن المحكمة  تُقدم ،المراقبين تفويضبما فيها طلبات لرئيس الجلسة و –شخصية ووثائق باللغة العربية 

 .م إلى وزارة الخارجيةالعليا، ث

 

كانت جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة تحت سيطرة نقاط تفتيش . أمنية قصوىتحت ظروف  المحاكمةتم عقد 

وتم وقف المراقبين الذين حاولوا االقتراب من المنطقة سيرا  على األقدام، وتم فحص جوازات سفرهم . الشرطة

الغرف بالفنادق التي اقام فيها المراقبون بينما كانوا  على تفتيش  عالماتكما ظهرت . عن المنطقة قبل إبعادهم

 .على الوفاء باإلجراءات المطلوبة يعملون
 

أما أقارب المدعى عليهم والصحافة المحلية فقط ُسمح لهم بالوصول إلى المحكمة، وإن كان ذلك قد تم بموجب 

هؤالء األقارب، وأحد محامي  الدفاع، وتقارير من ثم فإن هذا التقرير يستند إلى مقابالت مع . شروط صارمة

لمقابلة أحد أعضاء فريق  التحالفممثلي من قبل التي  تم تقديمها  الكثير من الطلباتورغم . الصحافة المحلية

لم يتم إبداء . االدعاء والقضاة، وزيارة مراكز االحتجاز، فقد قوبلت جميع هذه الطلبات إما بالرفض أو التجاهل

 .أسباب

 

أثناء  كان المدعى عليهم حاضرون. احتُرمت رحب التحالف بكون بعض عناصر الحق في المحاكمة العادلة قدي

 .ُسمح للمدعى عليهم بمداخالت أثناء الجلسات، إما شخصيا  أو من خالل محامييهم. الجلسات ويمثلهم الدفاع

 

 

 

 

 

                                                        
1  http://www.anhri.net/en/?p=11831  

  2  11-11على الصفحات . 1انظر الملحق       
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فيما يخص مبدأ المساواة . العادلة قد انتُهكتإال أن التحالف يرى أن هناك عناصر أخرى من الحق في المحاكمة 

في اإلمكانات بين االدعاء والدفاع، وفيما يخص استقاللية وحيادية المحكمة وافتراض البراءة حتى ثبوت الذنب، 

إجماال ، فإن التقارب بين االدعاء والقاضي، واإلخفاق في إمداد الدفاع بأدلة االدعاء في الوقت . فهناك قصور بالغ

اسب، والتباين بين قدرة محامي  الدفاع واالدعاء على الوصول إلى المحكمة، كلها عوامل أدت بنا لالستنتاج المن

 .بأن المدعى عليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة

 

يرى التحالف أنه قد وقع خرق جسيم لاللتزام بمنع تعذيب المدعى عليهم أثناء االحتجاز في الفترة السابقة على 

كما يرى التحالف أن المحكمة إذ سمعت بادعاءات التعذيب لم تأمر بأي تحقيق في االدعاءات أو هي  .المحاكمة

الدليل المركزي ضد المدعى عليهم هو اعتراف أحدهم، وهو أحمد بن غيث ان . تصدت لها بأي شكل كان

يرى التحالف أن . يأمضى المدعى عليه المذكور العام الماضي رهن الحبس االنفرادي في موقع سر. السويدي

االعتراف انتزع منه تحت تأثير التعذيب والبد من ثم أن تتجاهله المحكمة كدليل، طبقا  للمعايير الدولية، وعلى 

فقد بدا : كان مظهره في المحكمة مثيرا  لقلق وصدمة أقاربه. األخص طبقا  التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب

للشخص  باهتا  إنه بدا وكأنه شبحا   هأقاربمن الوزن، وحسب ماذكره  رة، وفقد الكثيقامغير قادر على الوقوف باست

إن أجهزة  كذلك قال. بطلب للقاضي مطالبا  بحماية نفسه وأسرتهالسويدي تقدم . الذي كانوا يعرفونه فيما مضى

 ".مذنب"األمن هددت بقتله هو وأسرته إذا لم يغير رده على االتهامات ليصبح الرد 

 

في مواقع سرية دون  قاسيةرب التحالف عن عميق القلق إزاء احتجاز بعض المدعى عليهم في ظروف يع

لقد ظهرت ادعاءات بأن المدعى عليهم عانوا من صنوف . الوصول إلى المحامين أو األقارب لفترات طويلة

شملت . من النوم الضرب واإلجبار على اتخاذ أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، والحرمان

المزاعم أنهم تعرضوا في بعض الحاالت لإلهانة من خالل الحرمان من الطعام الكافي، أو الثياب أو الدفء كما 

 .تعرض بعضهم العتداءات جنسية

 

ليس معلوما  عدد الجلسات التي . بمعدل يوم أو يومين كل أسبوع تلتئم وهي ،ال تتم المحاكمة على أيام متعاقبة

 فترة غضون في محاكمةب الحق انتهاك إلىقد يؤدي نهج االطالة هذا  من انان التحالف قلق . المحكمة ستستغرقها
 .االفراج في الحق أو معقولة زمنية

  

االدعاءات،   يدعو التحالف القاضي إلى فتح تحقيق فوري في ادعاءات التعذيب هذه، وإذا تبينت صحة هذه

 .وفقا  لذلك الجناةلمعاقبة 

 

 :قرير إلىخلص الت

أخفق القاضي في االضطالع بواجبه الخاص بالتحقيق في ادعاءات التعذيب القابلة للتصديق الصادرة عن . 0

 .المدعى عليهم، إبان االحتجاز قبل المحاكمة

 .تمضي المحاكمة في خرق للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. 3
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 المقدمة

 

تهدف إلى قلب نظام  منظمةهي تأسيس وإدارة اربع وتسعين هم الـالتهمة األساسية الموجهة ضد المدعى علي

 :من قانون العقوبات االتحادي، وتنص المادة على 081على المادة  ، بناء  في الدولة الحكم

 

أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا إلحداها تهدف إلى  أنشأيعاقب بالسجن المؤقت كل من 
ويعاقب بالسجن مدة ال . ي الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلكقلب نظام الحكم ف

تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا إلحداها أو اشترك فيها مع علمه 
مباشرة أو بالوساطة بأية  ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أو حصل. بأغراضها

طريقة كانت أمواال من أي نوع كان من شخص أو هيئة من خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء 
 3.مما نص عليه في هذه المادة

 

يزعم االدعاء . اإلصالح جمعية معروفة باسمتستند المالحقة القضائية إلى مزاعم بأن المدعى عليهم أعضاء في 

الدليل األساسي في القضية . المنظمة لها أجندة تخريبية ولها صالت بجماعة اإلخوان المسلمين في مصر بأن هذه

مدعى عليهم آخرين واستجواب المدعى عليهم أثناء احتجازهم في من هو اعتراف من أحمد بن غيث السويدي و

 .المعاملة سوء أشكال من وغيره تعذيبلل بالتعرض خطيرة ادعاءات مع الحبس االنفرادي
  

يحتل بعضهم مكانا  في أعلى طبقات المجتمع  –تتلخص حجج الدفاع في أن المدعى عليهم، وهم مهنيون 

بعضهم أعضاء في اإلصالح، وهي جمعية متواجدة سلميا  وبصفة . مهتمون باإلصالح السياسي –اإلماراتي 

 .كومية بهدف دعم التوعية االجتماعية والثقافيةتم إنشاء الجمعية بموافقة ح. قانونية في اإلمارات منذ السبعينيات

الذي ينص على الرغبة  طالبوا بقدر أكبر من الديمقراطية في النظام السياسي بما يتفق مع الدستور اإلماراتي لقد 

 حكم نحو قدما به السير مع .الكريمة الحرة الدستورية للحياة ذاته الوقت في االتحاد شعب"...  إعدادفي 

 ".والقلق الخوف من متحرر إسالمي عربي مجتمع في ،األركان متكامل نيابي ديمقراطي

 

 .تنص حجج الدفاع على أنه لم يحدث شيئا  يتجاوز الدعوة إلى إحراز التقدم سلميا  نحو اإلصالح الديمقراطي

 

ايير حقوق اجتمعت عدة منظمات معنية بحقوق اإلنسان لإلعراب عن القلق إزاء التدهور المتسارع فيما يخص مع

.اإلنسان في اإلمارات بشكل عام
4
3103تشرين األول /أكتوبر 32االتحاد األوروبي في قراره بتاريخ  ابدى 

5
قلقه  

في اإلمارات ودعا لإلفراج عن اإلنسان مدافعي حقوق  ضد نشطاء الديمقراطية و قمعيةالحملة الب فيما يتعلق

هي المحاكمة المعروفة بمسمى و 3100اكمة سابقة في عام تعد هذه المحاكمة متابعة لمح. جميع سجناء الضمير

"اإلماراتيون الخمسة"
6
على  عريضةوقعوا  عندماوفيها أدين المدعى عليهم بإهانة مسؤولين كبار بالدولة  

 .إلى اإلصالح الديمقراطي تدعونترنيت اال

 

تجاز التعسفي للمدافعين عن ، أرسل أربعة مقررون خاصون باألمم المتحدة مراسالت بشأن االح3100في عام 

أعرب مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بوضع  3103في عام . حقوق اإلنسان في اإلمارات العربية المتحدة

لتعبير واالعتقال في حرية اافعين المدافعين عن حقوق اإلنسان عن عميق القلق إزاء خرق اإلمارات لحق المد

 .ال حقوق اإلنسانالمشروع بمج نشاطهمردا  على التعسفي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 3 1987#page=72-amended-Code-Penal-http://www.scribd.com/doc/122309224/UAE  

4     http://www.cihrs.org/?p=5828&lang=en  
 5 http://www.ifex.org/united_arab_emirates/2012/10/30/rights_climate/   

6  http://gc4hr.org/news/view/29 

http://www.scribd.com/doc/122309224/UAE-Penal-Code-amended-1987#page=72
http://www.ifex.org/united_arab_emirates/2012/10/30/rights_climate/
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ما يبدو أنه "لحقوق اإلنسان عن القلق بشأن  ةاألمم المتحدة السامي ةمفوض تأعرب 3103تموز /يوليو 02وفي 

حملة قمعية متسارعة على المدافعين عن حقوق اإلنسان من خالل المضايقات والحرمان من السفر وإنهاء عقود 

"رد من الدولةالعمل واالعتقاالت ونزع الجنسية والط
7
يبدو أن أمن الدولة يُستخدم بشكل متزايد "إلى  توأشار 

كحجة لقمع النشاط السلمي، وإلسكات الدعوات إلى اإلصالح الدستوري وطلبات معالجة قضايا حقوق اإلنسان 

دعت ". يةنشطاء انتقدوا عالنية الحكومة، ثم تم حرمانهم من الجنسية اإلماراتهناك عدد من ال. مثل مشكلة البدون

المفوضة السامية الحكومة إلى ضمان قدرة المدافعين عن حقوق اإلنسان على االضطالع بعملهم دون خوف من 

 .التنكيل، ودعت إلى اإلفراج عن المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوق اإلنسان األساسية

 

 اإلطار القانوني الخاص بالتعذيب

 

اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو صدقت اإلمارات العربية المتحدة على 

 .3103تموز /العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  في يوليو

 

 قضائية أو إدارية أو تشريعية إجراءات طرف دولة كل تتخذ": تكفل الحق في عدم التعرض للتعذيب 3المادة 
 .القضائي الختصاصها يخضع إقليم أي في التعذيب عمالأ لمنع أخرى إجراءات أية أو فعالة

 عدم أو بالحرب تهديدا أو حرب حالة الظروف هذه أكانت كانت سواء أيا استثنائية ظروف بأية وال يجوز التذرع
 ".للتعذيب كمبرر األخرى العامة الطوارئ حاالت من حالة أية أو داخلي سياسي استقرار

 
 وجدت كلما ونزيه سريع تحقيق بإجراء المختصة سلطاتها قيام طرف دولة كل تضمن: "على 03تنص المادة 

 لواليتها الخاضعة األقاليم من أي في ارتكب قد التعذيب أعمال من عمال بأن االعتقاد إلى تدعو معقولة أسباب
 ".القضائية

 

 للتعذيب، نتيجة بها دالءاإل تم أنه يثبت أقوال بأية االستشهاد عدم طرف دولة كل تضمن: "على 01وتنص المادة 
 ".األقوال بهذه اإلدالء على كدليل التعذيب بارتكاب متهم شخص ضد ذلك كان إذا إال إجراءات، أية في كدليل

 

 أو للتعذيب انسان أي يعرض وال: "... من دستور اإلمارات 32وهناك ضمانة دستورية ضد التعذيب في المادة 
 ".بالكرامة الحاطة المعاملة

 

 الحق في عدم التعرض للتعذيبانتهاك 

 

 عرضوهم  الدولة مسؤولي بادعاءات بأن المتهمين من الكثير أدلى ،11 و مارس 4 بتاريخ االستماع جلسات في
 :التالية باالدعاءات المتهمون أدلى .أثناء احتجازهم قبل بدء المحاكمة اإلنسانية غير والمعاملة للتعذيب

 .أمتار 3 في 3.2 قياسب صغيرة زنزانات في وضعوا ( أ
 .ئهارتداال منشفة سوى لهم لم تقدمو صعودا الهواء فمكي شغيلت )ب
 .ليلة كل في مصابيح مضيئةال ترك (ج
 .تنظيفها يتم لم التي ،هم الزنزاناتلتلويث األحيان بعض في أدى مما كافية غير فق صحيةمرا هناك كانت ( د
 .االنفرادي الحبس في تم وضعهم (  ه
 على طويلة ساعات مدى على استجوابهموتم  أعينهم عصبتو ،أظافرهم قلع تم  و المبرح للضرب تعرضوا ( و

 .الليلةو اليوم مدار
 

 .أعلن في المحكمة أنه غير مذنبهو قال أحمد بن غيث السويدي إنه تلقى تهديدات له وألسرته بالقتل إذا ؤ

 

لمحاكمة التي كان الدليل المركزي فيها هو رفض القاضي أن يأمر بتحقيق في هذه االدعاءات واستمر في ا

بنقل المدعى عليهم إلى لكنه أمر . اعتراف أحمد السويدي، بعد أن شابته ادعاءات بأنه اعتراف منتزع بالتعذيب

 .سجن رسمي وأن يُحال خمسة مدعى عليهم إلى مستشفى ليفحصهم أخصائيين

 

 

                                                        
 7 ww.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42492#.UUiyxjeS9Mghttps://w  

https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42492#.UUiyxjeS9Mg
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قاضي رئيس المحاكمة هو حامد المزروعي، أمين السر ولقد ظهر من خالل أقارب المدعى عليهم أن سكرتير ال

. السابق بفريق ادعاء أمن الدولة، وأن هذا السكرتير دأب على زيارة المدعى عليهم في مراكز احتجازهم السرية

وتعد هذه مشكلة جسيمة، قد تعرض . ربما كان إذن متواطئا  في المعاملة السيئة والتعذيب بحق المدعى عليهم

 .المحاكمة برمتها للخطر على أعمق المستوياتاستقاللية 

 

أن االنتهاكات  إذ زعمواالمحكمة،  التصريحات التي قيلت فيتحدث أقارب كانوا على اتصال بالمدعى عليهم عن 

شاملة وموسعة وتشمل استخدام الصعق بالكهرباء واالعتداء الجنسي، بما في ذلك وضع سيدات في زنازين مما 

 .الرجالمن عليهم أدى إلهانة المدعى 

 

يرقى هذا إلى و. يعرب التحالف عن قلقه إزاء عدم اتخاذ القاضي أي إجراء للتحقيق في هذه االدعاءات الخطيرة

إن هذا اإلخفاق في التحقيق على األقل مقترنا  . مستوى خرقه لواجبه بموجب القانونين الدولي واإلماراتي

 .وجود تواطؤ بين المحكمة وأجهزة األمنبدي إلى تصور بزيارات سكرتير القاضي لمراكز االحتجاز، يؤ
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 اإلطار القانوني للحق في المحاكمة العادلة

 

 حتى بريء والمتهم: "من دستور اإلمارات 38هناك ضمانات دستورية بالمحاكمة العادلة بموجب نص المادة 
  ".وعادلة قانونية محاكمة في إدانته تثبت

 

إلى ذلك هناك معايير باإلضافة . إلنسان صك قانوني إقليمي ُملزم صدقت عليه اإلماراتالميثاق العربي لحقوق ا

ومبادئ األمم المتحدة األساسية الستقالل القضاء ( 0498)ذات صلة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 (.0441)ومبادئ األمم المتحدة األساسية الخاصة بدور المحامين ( 0481)

 

 محكمة تجريها: "من الميثاق العربي على الحق في المحاكمة العادلة في القضايا الجنائية( 0) 02تنص المادة 
 "....إليه توجه جزائية تهمة أية مواجهة في وذلك. القانون بحكم سابقا ومنشأة ونزيهة ومستقلة مختصة

 

 مجتمع في العدالة مصلحة تقتضيها استثنائية حاالت في إال علنية: "أن تكون المحاكمات( 3) 02وتكفل المادة 
 ".اإلنسان وحقوق الحريات يحترم

 

، بين االدعاء والدفاع الفتراض البراءة والضمانات الدنيا التالية بما فيها تساوي اإلمكانات 02وتكرس المادة 

وكفاية الوقت الالزم لتحضير الدفاع، والقدرة على التواصل بين المدعى عليه وأسرته، والحق في الطعن 

 :مة الشخصية والخصوصيةوالسال

 

 .إليه الموجهة بالتهم يفهمها وبلغة وبالتفصيل فورا إخطاره. 0
 
 .بذويه باالتصال له والسماح دفاعه إلعداد الكافية والتسهيالت الوقت إعطاؤه. 3
 
 يختاره محام بواسطة أو شخصيا نفسه عن الدفاع في وحقه الطبيعي قاضيه أمام حضوريا يحاكم أن في حقه. 2

 .سرية وفي بحرية به ويتصل بنفسه
 
 ذلك، العدالة مصلحة اقتضت إذا أو بنفسه بذلك القيام عليه تعذر إذا عنه يدافع بمحام مجانا   االستعانة في حقه . 9

 .مقابل دون من بمترجم االستعانة في المحكمة لغة يتكلم ال أو يفهم ال كان إذا وحقه
 
 المطبقة بالشروط النفي شهود استحضار في وحقه دفاعه، بواسطة أو سهبنف االتهام شهود يناقش أن في حقه . 1
 .االتهام شهود استحضار في
 
 .بالذنب يعترف أن أو نفسه ضد الشهادة على يجبر أال في حقه. 2
 
 .أعلى قضائية درجة أمام للقانون وفقا   الطعن في جريمة بارتكاب أدين إذا حقه . 2
 
 .الخاصة وحياته الشخصية سالمته تحترم أن في حقال للمتهم األحوال جميع وفي. 8
 

 ."شخصه على األمانو والحرية الحياة في الحق" يضمن 2 المادة اإلنسان حقوقل العالمي اإلعالن
 

 غضون في بالمحاكمة الحق بشأن اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة على المعروضة القضايا من سلسلة هناك
 الحق تفسير عن مقنعا   حكما   توفر الحاالت هذهاال ان  ،ملزمة ليست م من كونهاعلى الرغ .معقولة زمنية فترة

 8 .معقولة زمنية فترة غضون في بالمحاكمة
 
 

 

                                                        
8 Abdoella v The Netherlands 20 EHRR 585 p 24, X v France (1992)14 EHRR 483p32, Tomasi v 

France 15 EHRR 1 p 84 
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 انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة

 

 .استقالل وحياد المحكمة. 0
 

هيئة القضاة  رئيس يعرب تحالف مراقبة المحاكمة عن عميق قلقه إزاء االدعاءات بأن المحكمة المكونة من

القاضي فالح الهاجري، والقاضي محمد أحمد عبد القادر والقاضي عبد الرسول طنطاوي، ربما كانت غير قادرة 

سلطة التنفيذية، وأن القضاة ليسوا في حل من إحقاق العدالة ضمن مداوالت على التصرف بشكل مستقل عن ال

آذار بإخراج /مارس 9ع وألقارب، عندما أمر القاضي في على سبيل المثال، طبقا  لمحامي  الدفا. المحاكمة

ة ايام، عالمدعى عليهم من منشآت الحبس السري إلى سجون عامة، تجاهلت أجهزة أمن الدولة هذا األمر أرب

 .9 .الوفاء باألمر فيما يخص أحمد بن غيث السويدي لم يكن قد تمووقت صدور التقرير 

 

، قابل القاضي االحتجازبتمديد  بشأن أمرأقارب المتهمين إلى المحكمة  استدعيعندما  3103تموز /وفي يوليو

أوضح أنه يحتاج إلى االطالع على الحالة البدنية لشقيقه . أحد األقارب في ردهة المحكمة وسأله لماذا هو هنا

ة شقيقه على وقتها أصدر القاضي أمرا  بأن يُسمح للمدعى عليه بمقابل. أشهروأوضح أنه لم يره أحد منذ ثالثة 

في نهاية المطاف تم الوصول إلى حل . فورا   وتجاوزت أجهزة األمن هذا األمر. ده في المحكمةانفراد أثناء وجو

 .وسط، حيث ُسمح له برؤية شقيقه في حضور ضباط أمن

 

عندما . يجلس فريق االدعاء إلى يمين القضاة، أقرب إليهم من الدفاع، الذي يجلس إلى موائد في مواجهة القضاة

يفتح هذا المجال أمام الخوف على عدم المساواة في . تُرفع الجلسة، يلجأ القضاة واالدعاء إلى حجرة واحدة

يُتاح . المعاملة بين الدفاع واالدعاء، وأن المحاكمة ربما كانت غير محايدة أو مستقلة عن ادعاء أمن الدولة

هذه الدرجة . ي ظل االستبعاد التام لمحامي  الدفاعللمدعي بوضوح فرصة مناقشة القضية خارج قاعة المحكمة ف

 .من قدرة االدعاء على الوصول حصرا  للقضاة ال تستقيم مع مقتضيات حيادية المحكمة تجاه جميع األطراف
 

  
دون إظهار ) 3172آذار /مارس 79تُظهر كيفية الجلوس في المحكمة يوم صورة من موقع موالي للحكومة 

 (.عى عليهم وأقاربهم في الخلفيةقوات األمن بين المد

 

                                                        
11ين وذلك بعد الجلسة الثانية في تم نقل أحمد السويدي الى سجن الرزين وهو مركز اعتقال رسمي لينضم الى المعتقلين اآلخر      9  

بوقت قصير  3112آذار         
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 .القدرة على الوصول ألدلة االدعاء والحق في تقديم مستندات الدفاع. 3
 

عاء حتى بعد انقضاء الجلسة لم يتوفر لفريق الدفاع مستندات اإلدانة التي تشمل االتهامات وملف قضية االد

لم تضم النسخة التي حصل عليها محامو الدفاع . آالف صفحة 2يبلغ عدد صفحات أوراق القضية نحو . األولى

أما القاضي الذي . آذار/مارس 9مستندات الدفاع التي ُسلمت إلى القاضي في المحكمة أثناء الجلسة األولى يوم 

لكن لم . ت الخاصة بالدفاع، فقد اقتنع في نهاية المطاف بأن عليه أخذهاكان رد فعله األول رفض أخذ المستندا

يشير رد فعل المحكمة ومعاملة . تصل األوراق المذكورة إلى ملف القضية الصادر عن المحكمة كما هو متوقع

األمور إلى  ترقى هذه. مستندات الدفاع المذكورة إلى اعتبار هذه المستندات أقل أهمية وقيمة من مستندات االدعاء

 .كونها خرق إضافي لمبدأ تساوي االدعاء والدفاع في مداوالت المحاكمة

 

 .الوصول إلى الموكلين ألخذ التعليمات. 2
  

محامو الدفاع فرصة مقابلة جميع المدعى عليهم قبل المحاكمة ومن ثم لم يتمكنوا من تحضير دفاعهم على  ينللم 

اللقاءات القانونية التي تمت أثناء تواجد المدعى عليهم ومن بين . ساتالنحو المالئم والذي يُعرض أثناء الجل

لم تكن أي منها تراعي متطلبات االمتيازات الخاصة بالدفاع، وكانت جميعا  في عتقد انه يأماكن االحتجاز، ُب

ا  لمقتضيات إذا كان هذا األمر قد حدث فعال ، فهو يرقى لكونه االنتهاك األكثر عمق. حضور مسؤولي أمن الدولة

 .عالقة المحامي بالموكل

 

من . تم وضع المدعى عليهم في المحكمة ليس فقط وراء حاجز زجاجي، بل أيضا  وراء صف من الحراس

الوقت الوحيد المتاح للتواصل بين . المستحيل إذن على محامي  الدفاع معرفة ما لدى موكليهم من تعليمات

تم إخطار . ثناء المؤتمرات القصيرة مع السجن بعيدا  عن المحكمةالطرفين، بين المحامين والموكلين، هو أ

 .التحالف بأنه لم يكن متاحا  لجميع المدعى عليهم مقابلة محامي حتى وقت الجلسة األولى

 
 .الحق في الحرية والسالمة. 9
 

بعض أمضى . واحد شخص يستمر تواجد جميع المدعى عليهم الذكور في القضية رهن االحتجاز باستثناء

 .المدعى عليهم وراء القضبان نحو عام في ظروف شاقة ويُزعم أنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة

 

قبل تعرضهم لالحتجاز، وهم أصحاب مكانة أنهم كانوا أصحاب سمعة طيبة،  معروف عن جميع المدعى عليهم

ة جمعية اإلصالح وابن عم حاكم كايد القاسمي، رئيس مجلس إداربينهم الشيخ سلطان بن . عالية في المجتمع

إمارة رأس الخيمة، وثالثة قضاة، واثنين من المحاميين المعنيين بالقانون الدستوري وحقوق اإلنسان، من ذوي 

يقول المدعى عليهم بأنه نظرا  لصالتهم . دكتور محمد الركنالدكتور محمد المنصوري، والالمكانة البارزة، وهما 

يعاني بعض المدعى . وية في اإلمارات، فال يوجد خطر ألن يحاولوا الهروب من القضيةالعائلية واالجتماعية الق

عليهم اآلن من تدهور حالتهم الصحية، ال سيما أحمد بن غيث السويدي، وهو مسؤول حكومي كبير واقتصادي 

بدنية ونفسية  ظهر في حالة صحيةلقد . قضية االدعاء ملف في حجر الزاويةمشهود له بالكفاءة، ويعد اعترافه 

 .سيئة وتشعر أسرته بالقلق العميق عليه

 

 .لم يتم إبداء أسباب لهذه القرارات. لم تُتح فرصة للطعن على قرارات رفض الكفالة

 

  معدل اي في او متى المعروف غير ومن .األسبوع في يومين أو يوم بمعدل أيام في تجريولحد اآلن  المحاكمةان 

 عناية في الحق لهم فان جنائية تهمة تحديد ذمة على يجري احتجازهم المتهمون دامما. ةالقادم جلساتستجري ال
 أن يمكن التي الطريقة هذه مثل في القانونية نظمها تنظيم الدول على يتعينو المختصة السلطات جانب من خاصة
 .معقول وقت غضون في المحاكمة ضمان متطلبات محاكمهاتلبي 
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 تحديد يتم لم كذلكو مبرر أي دونالكفالة  من احرمو وقد ،سنة من ألكثر اعتقالهم تم دق المتهمين من العديدان 

فيما  وضوحال عدمو الخمول فتراتفان  الظروف هذهمثل  في .محاكمةلل المستقبلية اإلدارة أجل من زمني جدول

 .واجب المضي قدما  فيها قد تم انتهاكه أن إلى تشير المحاكمة تقدم يخص 
 

 ظروف في ظمات التي اجتمعت على مراقبة هذه المحاكمة عن عميق قلقها إزاء استمرار االحتجازتعرب المن
على مستوى جد  تمثل خرقا  للحق في الحرية والسالمة لألفراد والتي  للطعن فرصة وجود عدمو االنتهاك ،سيئة

 .أساسي

 

 النتائج

ية حقيق في االدعاءاتيبدو أن القاضي أخفق في االضطالع بواجبه المتمثل في الت. 0 القابلة للتصديق  الجد 

 .بتعرض المدعى عليهم للتعذيب أثناء احتجازهم قبل بدء المحاكمة

 .تجري المحاكمة في خرق للمعايير المعترف بها دوليا  للمحاكمة العادلة، لألسباب المذكورة أعاله. 3

 

 خلفية

 

ال توجد أحزاب سياسية وال تتوفر فرصة للمواطنين . ال يعتمد النظام السياسي في اإلماراتي على الديمقراطية

في الوقت الحالي يعد المجلس الوطني االتحادي هو الهيئة االستشارية التي . للتصويت الختيار قائدهم المفضل

 .يقرر عضويتها هيئة انتخاب معينة بعد إجراء فحوصات من منطلق أمن الدولة لمالئمة األعضاء لمناصبهم

 

عندما وقعت مجموعة من أبرز األكاديميين  3100آذار /مارس 2المؤدية إلى المحاكمة إلى تعود الوقائع 

. والمثقفين على رسالة تدعو حاكم اإلمارات العربية المتحدة إلى استحداث إصالحات ديمقراطية في اإلمارات

 :طلبت الرسالة ما يلي

 

طبق في الدول الديمقراطية هومالمواطنين كما  كافة انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني االتحادي من قبل. 0
 .العالم حول
الصالحيات التشريعية  [المجلس]بما يكفل له بالمجلس الوطني االتحادي  ذات الصلة المواد الدستوريةتعديل . 3

 .والرقابية كاملة
 

 : لتحقيق هذه األهداف فهناك ضرورة لما يلي
 
 .عا  للسلطة التنفيذية، إحقاقا  لمبدأ سيادة القانونتحقيق استقالل قضائي كامل وأال يكون تاب. 0
 .منع أجهزة األمن من التدخل في جميع مناحي الحياة المدنية. 3
باألساس حرية   احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة كما أجمعت عليها االتفاقيات والمواثيق الدولية،. 2

 .عيات، ورفع جميع القيود التي تحد من ذلكالرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية تكوين الجم
 

طبقا  ألعضاء اإلصالح فإن العريضة كانت ردا  على سنوات من اختراق أمن الدولة لمنظمات المجتمع المدني في 

شملت المضايقات تأخير الترقيات ومنعها في العمل، . اإلمارات واستهداف أعضاء اإلصالح بالمضايقات

منح الدراسية من الطالب، ومنع التراخيص التجارية، ومنع األعضاء من مغادرة والفصل من العمل، وسحب ال

 .البالد، وأخيرا  إغالق الجمعية

 

قبضت قوات األمن على خمسة نشطاء، أصبحوا معروفين بمسمى اإلماراتيون الخمسة،  3100وفي عام 

تم الُحكم عليهم بثالث سنوات، وفيما . وبعضهم كانوا ممن وقعوا على العريضة، واتهمتهم بإهانة حكام اإلمارات

 .3100تشرين الثاني /بعد خرجوا بموجب عفو في نوفمبر

 

تمت مصادرة جنسية وجوازات سفر وأوراق هوية سبعة من أعضاء  3100كانون األول /ديسمبر 9وفي 

واحتجازهم في  نيسان اتهموا بأنهم أجانب يقيمون بصفة غير قانونية، وتم القبض عليهم/أبريل 4وفي . اإلصالح

واحتجزوا في عزلة عدة  3103آب /ثم نقلوا إلى مواقع غير معلومة في أغسطس. سجن شهامة في أبو ظبي

 .أشهر
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بحلول . "اإلماراتيون السبعة"في أعقاب ذلك، قامت قوات األمن بالقبض على أي نشطاء يطالبون باإلفراج عن 

ناشطا  وقاضيا  ومحاميا  وأكاديميا  ومفكرين  29على أكثر من  تموز، كانت قوات األمن اإلماراتية قد قبضت/يوليو

كان بينهم رجال قانون يحظون باحترام  . بارزين طالبوا باإلفراج عن المحتجزين أو دعوا إلى حرية التعبير

كبير، وحتي في جلسات المحاكمة األخيرة، اشار القاضي الذي تراس المحاكمة الى أحد المتهمين، وهو الدكتور 

 00في أثناء موجة االعتقاالت التالية، تم القبض على ".  ميزان العدالة"محمد الركن، بمصطلح محترم بكونه 

تم  3102كانون الثاني /في يناير. شخصا  من ذوي الجنسية المصرية، واتهموا بدعم اإلخوان المسلمين في مصر

تم اإلفراج عن السيدات . شخصا   49همين سيدة من أقارب المحتجزين، ليصبح إجمالي عدد المت 02القبض على 

 .بكفالة

 

ليس لدى الكثير منهم اآلن األموال الكافية بعد تجميد حساباتهم . يتحدث أقارب المحتجزين عن مضايقات مستمرة

وقد تم القبض على ابناء للمحتجزين واحتجزوا ثماني ساعات . يعاني أطفالهم من التمييز في المدارس. المصرفية

تقالها وبعد ذلك عابنة الدكتور محمد المنصوري تم ا .آذار لحملهم صور آلبائهم إلى جوار المحكمة/سمار 9في 

آذار /مارس 33صباحا  من الساعات االولى في يوم  2الساعة تم اعتقاله في  يعبد هللا الحديد. اخفت نفسها

3102. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

آذار/مارس 74بتاريخ  نتهموالم. 7الملحق    
 

 

S/N Name Age Status Arrest Date 

D/M/Y 

Emirate Current 

detention 

place 
1 Mohamed Saqer Al-

Zaabi 

 الزعابي محمد صقر  

 Not in 
Prison 

- Abu Dhabi  

2 Abdulrahman Khalifah 

Bin Sobaih 

رحمن بدال فة ع ي ل ن خ  ب

يح ب ص  

 Not in 

Prison 

- Dubai  

3 Saeed Naser Al-Tunaiji 

يد سع صر  ا يجي ن ن ط  ال

 Not in 

Prison 

- Ras Al-

Khaimah 

 

4 Mohamed Jassim Al-
Nuaimi 

سم محمد يمي جا ع ن  ال

 Not in 
Prison 

- Ras Al-
Khaimah 

 

5 Ahmed Mohammed 

Al-Shaibah 

ية محمد أحمد ب ش  ال

 Not in 

Prison 

- Ajman  

6 Hamad Mohammed Al-

Shamsi 

سي محمد حمد شام  ال

 Not in 

Prison 

- Ajman  

7 Khaled Fadel Ahmed  
د ضل خال  أحمد ف

 In Prison 02/03/2013 Abu Dhabi Al-Razeen 

8 Salem Mousa Alhalyan 

Al-Tuniji 

م سال سى  يان مو ل ح  ال

يجي ن ط  ال

 In Prison 02/03/2013 Ras Al-

Khaimah 

Al-Razeen 

9 Ahmed Hajji Al-

Qobaisi 

سيال حجي أحمد ي ب  ق

 In Prison 02/03/2013 Abu Dhabi Al-Razeen 

10 Ahmed Hassan Al-
Rostomani 

سن احمد ي ح تمان س ر  ال

 In Prison 02/03/2013 Dubai Al-Razeen 

11 Tawfeeq Yousif Al-

Sheikh 

يق وف سف ت و يخ ي ش  ال

 In Prison 02/03/2013 Abu Dhabi Al-Razeen 

12 Ahmed Knyed Al-

Muhairi 

يدك احمد يري ن مه  ال

 In Prison 02/03/2013 Abu Dhabi Al-Razeen 

13 Ismael Abullah Al-
Hosani 

يل سماع هللا إ بد  ع

ني س حو  ال

 In Prison 02/03/2013 Sharjah Al-Razeen 

14 Adel Ahmed Al-

Zarouni 

ي أحمد عادل زرعون  ال

 In Prison 01/03/2013 Abu Dhabi Al-Razeen 

15 Fahad Abdulqader Al-

Hajiri 

هد قادر ف بدال هاجري ع  ال

 In Prison 02/03/2013 Dubai Al-Razeen 
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16 Jassim Rashid Al-

Shamsi 

سم شد جا سي را شام  ال

 Not in 

Prison 

- Sharjah  

17 Mohammed Abdullah 

Al-Shaami 

هللا محمد بد عمي ع ش  ال

 In Prison 07/03/2013 Sharjah Al-Razeen 

18 Ahmed Mohamed 

Saleh Al-Hammadi 

ح محمد أحمد صال حمادي   ال

 In Prison 01/03/2013 Sharjah Al-Razeen 

19 Khalaf Abdulrahman 

Al Rumaithi 

لف رحمن خ بدال  ع

ثي ي رم  ال

 Not in 

Prison 

- -  

20 Ali Mohammed Bin 

Hajar Al-Shehhi 

لي ن محمد ع  حجر ب
شحي  ال

 In Prison 02/03/2013 Ras Al-

Khaimah 

Al-Razeen 

21 Saleh Al-Dhufairi  

ح صال يري  ف ظ  ال

53 In Prison 29/04/2012 Ras Al-

Khaimah 

Al-Razeen 

22 Mohamed 

Albdulrazzaq Alsidiq  

بد محمد رزاق ع  ال

49 In Prison 09/04/2012 Sharjah Al-Razeen 

23  Ahmed Ghaith Al 

Suwaidi  

يث أحمد دي غ سوي  ال

52 In Prison 26/03/2012 Abu Dhabi Unknown 

24 Dr. Ali Al Hammadi 

لي .د حمادي ع  ال

51 In Prison 09/04/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

25 Dr. Shaheen Alhosani 

ين .د شاه ني  س حو  ال

51 In Prison 09/04/2012 Sharjah Al-Razeen 

26 Husain Al Jabiri 

ين س ري ح جاب  ال

53 In Prison 09/04/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

27 Hassan Al Jabiri 

سن ري ح جاب  ال

52 In Prison 09/04/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

28 Ibrahim al Marzooqi 

يم راه ي اب مرزوق   ال

42 In Prison 09/04/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

29  Dr. Ahmed Al Zaabi 

ي أحمد .د زعاب  ال

47 In Prison 26/03/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

30 Dr. Sultan Bin Kayed 

Al Qasimi 

لطان .د س ن  د ب اي  ك

سمي قا  ال

55 In Prison 20/04/2012 Ras Al-

Khaimah 

Alsader 

31 Salim Sahooh 

م سال ساحوه   

58 In Prison 30/04/2012 Sharjah Al-Razeen 

32 mlA r mh T lA d mh 

i  NAN  

 أحمد الطابور النعيمي 

84 In Prison 18/05/2012 Ras Al-

Khaimah 

Al-Razeen 

33 Abdulrahman Al -

Hadidi 

رحمن بدال دي ع حدي  ال

54 In Prison 16/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

34 Dr. Mohamed Al 

Mansoori  

صوري محمد .د ن م  ال

55 In Prison 16/07/2012 Ras Al-

Khaimah 

Alwathba 

35 Khalifa Al-Nuaimi  

فة ي ل يمي خ ع ن   ال

25 In Prison 16/07/2012 Sharjah Alwathba 
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36 Rashid Omran Al 

Shamsi  

شد سي عمران را شام  ال

34 In Prison 16/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

37 Khalid Al Sheiba Al-

Nuaimi  

د بة خال ي ش يمي ال ع ن   ال

61 In Prison 16/07/2012 Ajman Al-Razeen 

38 Omran Al Radhwan 

ضوان عمران ر  ال

29 In Prison 16/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

39 Dr. Ibrahim Al Yassi 

يم .د راه سي اب يا  ال

51 In Prison 16/07/2012 Ajman Al-Razeen 

40 Mahmoud Al Hosani 

ني محمود س حو  ال

32 In Prison 16/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

41 Husain Al-Najjar  

ين س نجار ح  ال

39 In Prison 16/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

42 Dr. Mohamed Abdulla 

Al-Roken 

ن محمد .د رك  ال

50 In Prison 17/07/2012 Dubai Alwathba 

43 Rashid Al-Roken 

شد ن محمد را رك  ال

26 In Prison 17/07/2012 Dubai Al-Razeen 

44 Abdullah Al-Hajiri 

بد هللا ع هاجري   ال

29 In Prison 17/07/2012 Dubai Al-Razeen 

45 Essa Al-Sari  

سى ي سري ع  ال

50 In Prison 17/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

46    hNA a ArAAa 
mhhl llN 

 سالم حمدون الشحي

23 In Prison 18/07/2012 Ras Al-
Khaimah 

Alwathba 

47 Dr. Issa Khalifa Al-

Suwaidi 

عيسى السويدي. د  

84 In Prison 19/07/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

48 Juma Darwish Al-

Felasi 

 جمعة الفالسي

84 In Prison 19/07/2012 Dubai Al-Razeen 

49 Tariq Al-Qasim 
القاسم طارق  

84 In Prison 19/07/2012 Dubai Al-Razeen 

50 
Dr. Saif Al Egleh 

سيف العجلة.د  

18 In Prison 24/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

51 
Hamad Roqait 

 حمد رقيط

41 In Prison 24/07/2012 Sharjah Alsader 

52 Mohammed Abdan Al-

Naqbi 
 محمد عبدان النقبي

23 In Prison 24/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

53 Dr. Adnan Julfar 

عدنان جلفار. د  

81 In Prison 24/07/2012 Dubai Al-Razeen 

54 Tariq Hassan Al-Qattan 

 طارق حسن القطان

81 In Prison 24/07/2012 Um Al-

Quwain 

Al-Razeen 

55 Musabeh Al-Rumaithi 

 مصبح الرميثي

88 In Prison 24/07/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

56 Abdulrahmeem Al-

Zaroon 

 عبدالرحيم الزرعوني

82 In Prison 24/07/2012 Um Al-

Quwain 

Al-Razeen 
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57 Abdulsalam Darwish 

 عبدالسالم درويش 

83 In Prison 24/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

58 Saeed Nasser Al-

Wahidi 

 سعيد ناصر الواحدي

84 In Prison 25/07/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

59 Ali Abdullah mahdi Al 

Manie 

 علي عبدهللا مهدي المانعي 

81 In Prison 25/07/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

60  l hNr oAl AA r 

mha AA lN 

ليماحيخالد محمد ا  

28 In Prison 30/07/2012 Al-Fujairah Al-Razeen 

61 a hh a oAl AA r mh 

a AA rN 

 حسن محمد الحمادي

13 In Prison 30/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

62 mlA r   e d 
mhh w NrN 

 أحمد صقر السويدي 

83 In Prison 30/07/2012 Ajman Al-Razeen 

63   Nl mh ad 

 سيف العطر

13 In Prison 30/07/2012 Al-Fujairah Al-Razeen 

64 i i  l mANdN 

 نجيب أميري

11 In Prison 31/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

65 Bader Abdulrahman Al 

Hammadi 

 بدر عبدالرحمن الحمادي

84 In Prison 31/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

66 Fuad Mohammed 

Alhammadi 
 فؤاد محمد الحمادي

84 In Prison 31/07/2012 Sharjah Al-Razeen 

67 mlA r   Nl mhA adN 

 أحمد سيف المطري

83 In Prison 31/07/2012 Al-Fujairah Al-Razeen 

68 Dr. Ali Humaid Al 

Nuaimi 
علي حميد النعيمي . د  

11 In Prison 31/07/2012 Ras Al-

Khaimah 

Al-Razeen 

69 mlr h zNz a d l 

حارب المهيريعبد العزيز   

81 In Prison 27/08/2012 Dubai Al-Razeen 

70 mhN mlr hh  mhAl i  

 علي عبدهللا الخاجة

83 In Prison 28/08/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

71 mlA r mw r mhhl deN 

 أحمد عوض الشرقي

83 In Prison 28/08/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

72 i A h mw r mhhl deN 

الشرقي جمال عوض  

81 In Prison 28/08/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

73 Abdulla Al-Jabri 

 عبدهللا نصيب الجابري

84 In Prison 28/08/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

74   hlNr  l hl a hNa 
h la 

 راشد خلفان بن سبت

83 In Prison 28/08/2012 Um Al-
Quwain 

Al-Razeen 

75 Ali  Salim Algawws 

Al-Zaabi 

لي م ع سال غواص   ال

ي زعاب  ال

54 In Prison 31/08/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

76 Ali Saeed Al-Kindi 

 علي سعيد الكندي

24 In Prison 09/09/2012 Sharjah Al-Razeen 

77 Khamis Saeed Al-Sam 

Al-Zyoudi 

 خميس سعيد الصم الزيودي

81 In Prison 09/09/2012 Al-Fujairah Al-Razeen 
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78 Dr. Hadif Al-Owais 

هادف العويس . د  

18 In Prison 11/09/2012 Sharjah Al-Razeen 

79 Mohammed Al-

Abdouli 

 محمد ذياب العبدولي

81 In Prison 11/10/2012 Abu Dhabi Al-Razeen 

80 mlr hd l  A i eN 

 عبدالرحيم نقي

14 In Prison 12/10/2012 Ras Al-

Khaimah 

Al-Razeen 

81 o ahAAd mh mlA rN 

 منصور األحمدي

33 In Prison 12/10/2012 Dubai Al-Razeen 

82 i aNA  mh   h eN 
 فاطمة الصالقي  

13 Not in 
Prison 

- Ajman  

83 a rN  mlr h mzNz 

 هادية عبدالعزيز 

82 Not in 

Prison 

- Sharjah  

84 Dr. Jameela Al Shamsi 

جميلة الشامسي . د  

13 Not in 

Prison 

- Sharjah  

85 mA  a  mh  l Nl l 
 أمينة الشيبة 

14 Not in 
Prison 

- Ajman  

86 a r  hNa   A h 

 هدى بن كامل

11 Not in 

Prison 

- Sharjah  

87 i   A  mh o dzA eN 

 نعيمة المرزوقي

13 Not in 

Prison 

- Abu Dhabi  

88 i   A  m la  
 نعيمة يحيى

84 Not in 
Prison 

- Sharjah  

89 i i  l  mh a hlNAN 

 نجيبة الهاشمي

13 Not in 

Prison 

- Ras Al-

Khaimah 

 

90 a hh  mh ll l NdN 

 حصة الظفيري

15 Not in 

Prison 

- Ras Al-

Khaimah 

 

91 Dr. Mariam Al 
Dhufairi 

مريم الظفيري . د  

11 Not in 
Prison 

- Ras Al-
Khaimah 

 

92 o iNr l mh i dNh 

الفارس ماجدة   

11 Not in 

Prison 

- Al-Fujairah  

93 Najeeba Al Refaie 

 نجيبة الرفاعي 

81 Not in 

Prison 

- Ajman  

94 Fatima Humaidan Al 

Zaabi 

 فاطمة حميدان الزعابي 

15 Not in 

Prison 

- Abu Dhabi  
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