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االتجاهھھھل االصاررخخ للحق في االمحاكمة تديین ااالماررااتت االعربيیة االمتحدةة : االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین ددوولة 
االعاددلة وواالعلنيیة  

 
–سويیسراا  جنيیيیف٬، عبرتت االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین االيیومم عن أأدداانتهھا لتجاهھھھل ددوولة ااالماررااتت االعربيیة  

وو ذذلك بعد اانن حظرتت حضورر مرااقيیبيیهھا االدووليیيین  ٬،وواالعلنيیة االعاددلةاالمتحدةة االصاررخخ للحق في االمحاكمة 
حقوقق نن عن من بيینهھم قضاةة محامونن وو مداافعو ٬،فردد 94جنائيیة ضد االمحاكمة االوو ثاني جلساتت  يوولفي اا

االعليیا لدوولة ااالماررااتت االعربيیة االمتحدةة. ااالتحادديیةدداائرةة أأمن االدوولة بالمحكمة  أأمامم  ٬،ااالنسانن  
 

شرططة قبل بوااسطة ضباطط  2013ماررسس  11وو 4االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین يیومي  لقد تم إإبعادد مرااقبي
لهھم إإلي االمحكمة.وووص  

 
وو  مغلقةمعتقل خلف أأبواابب  94ماررااتيیة بمحاكمة ن قراارر االسلطاتت ااالتستنكر االلجنة االدووليیة للحقوقيیيی"

مفوضض االلجنة االدووليیة  ٬،لل كتيیل لونديیقو "هھھھدةة االمحاكمة االدووليیيین جلساتت يینررفض حضورر جميیع االمرااقب
حضورر من  واامنع نااللجنة االذيی مرااقبي حدبق بالمحكمة االعليیا االنروويیجيیة وو أأللحقوقيیيین وو االقاضي االسا

ذذااتت االمصدااقيیة بتعرضض االمعتقليیيین للتعذيیب جنبا إإلي جنب مع االتقارريیر  ٬،هھھھذاا ااالنكارراكمة. "االمح وومرااقبة
بما في ذذلك االحبس ااالنفراادديي  لفترااتت ططويیلة وو عدمم االتمكيین االكامل من االوصولل  ٬،وو االمعاملة االسيیئة

وو  تواافق مع معايیيیر االمحاكمة االعاددلةال يی ٬،ااالستجواابب وو ااالعداادد للمحاكمة االدفاعع  في كل مرااحللمحامي 
." وو نتائج االمحاكمة عداالةشكوكاً جديیة حولل يیر ثيی  

 
ع االمحاكماتت االجنائيیة يیجب اانن تكونن جميی ٬،االقانونن ااالماررااتي ّكذلكاالمعايیيیر االدووليیة ووفي ظظل االقانونن وو

يین نن  منع حضورر االمرااقبهھھھذهه االمحاكمة. إإطبقة علي ال تبدوو من ااال في حاالتت ااستثنائيیةمة مفتوحة للعا
للحق في محاكمة عاددلة. ااخطيیر ااانتهھاك ذذااتهھفي حد  يیشكلاالدووليیيین   

 
وء معاملة تعذيیب وو س ااددعاءااتتاالتحقيیق في قوقيیيین االسلطاتت ااالماررااتيیة إإلى االلجنة االدووليیة للحتدعو 

 لمعلوماتت االمتحصل عليیهھا من خاللل هھھھذهه االمماررساتت كدليیل في االدعوىىعدمم ااستخداامم اا االمعتقليیيین ووضمانن
االجنائيیة.  

 
االكامل  وصوللفي اال ٬،ررهھھھن ااالعتقالل هھھھم ططالما ٬،ناالمتهھميی اانن تكفل حق ررااتيیةيیجب علي االسلطاتت ااالما

ووإإلى االخدماتت االطبيیة ووأأفراادد  اانفراادد٬،االتشاوورر علي في  هھمحقضمانن بما في ذذلك  ٬،غيیر االمقيید للمحاميیيینوو
ااسرهھھھم.  

 
– تنظيیمـ " أأنشاء وو تأسيیس وو أأددااررةة  متهھمونن باالمعتقليین اانن االى االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین  تشيیروو ددعوةة  

-ااالصالحح ووااالستيیالء عليیهھ٬،  االتي يیقومم عليیهھا نظامم االحكم في االدوولة٬،  االمباددئئ ااالساسيیة مناهھھھضة بهھدفف 
).2013يینايیر  27( أأمن ددوولة) في  2013) لسنة 79ررقم ( أأحالهھ( قراارر  يیمنظووأأنشاء هھھھيیكل سريي للت  

 
مم كما اانهھا تجر قيین االقانوني٬،اليیب االمتعلقةتت االقانونن االدوولي متطلباب تفي االفضفاضة الااالتهھاماتت  " إإنن هھھھذ

االمشارركة االكاملة في  حق جميیع االموااططنيین ااالماررااتيین في االتمتع وو مماررسة حريیة االتعبيیر وو االتجمع وو
لهھذهه   حد فورريي  ضعأأسقاطط هھھھذهه ااالتهھاماتت وو وو يیجب علي االسلطاتت ااالماررااتيیة  .نن االعامةمباشرةة االشؤوو

.أأضافف كيیتل لوند "ااالجرااءااتت االقضائيیة االغيیر عاددلة   
 

ااالتصالل:  
 

-سعيید بنعربيیة , كبيیر االمستشارريین االقانونيیيین ببرنامج االشرقق ااالووسط وو شمالل أأفريیقيیا  االلجنة االدووليیة  
للحقوقيیيین.  
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