
 

 
 تدعو :"اإلمارات في اإلنسان لحقوق الجسیمة االنتھاكات تبییض في تساھم ال"	

مشاركتھم إلغاء إلى للتسامح العالمیة القمة في المشاركین حكومیة غیر منظمات  
 

للتسامح، العالمیة القمة في المشاركین والسادة السیدات  

 دبي في ستنعقد للتسامح ، التي العالمیة القمة في والمتحدثین المشاركین جمیع أدناه، ندعو نحن، الموقعون
 العربیة اإلمارات صورة تلمیع إلى تھدف التي القمة ھذه في مشاركتھم إلغاء نوفمبر، إلى 14 و 13 یومي
 2018 عام بدأت التي للتسامح الثانیة العالمیة القمة ھي ھذه. واالنفتاح للتسامح كنموذج وتقدیمھا المتحدة
".العالم أنحاء جمیع في الثقافي والتسامح للتعایش كنموذج المتحدة العربیة اإلمارات دولة مكانة لتعزیز"  

 حقوق على الشرسة القمعیة حملتھا اإلماراتیة الحكومة ، شددت 2011عام  العربي الربیع بدایة منذ
 الناشطین و السیاسیین المعارضین وسجن بمحاكمة السلطات وقامت. األساسیة والحریات اإلنسان
 التعبیر لحریة الفعلي االختفاء درجة ممنھج، إلى بشكل المعارضة األصوات والصحفیین، وكتم الحقوقیین
 الشدید قلقھم عن المتحدة األمم من خبراء سبعة مؤخًرا، أعرب صدر بیان في. البالد من المدني والمجتمع
 10 مدتھا سجنیة عقوبة حالیًا یقضي الذيمنصور،  المعتقل، أحمد اإلنسان حقوق عن المدافع حالة إزاء

قادتھا"،  ذلك في بما" ورموزھا المتحدة العربیة اإلمارات دولة ومكانة بھیبة" المساس" أعوام، بتھمة
 منظمة 140 من أكثر الشھر ھذا قامت.  السلمي نشاطھ بسبب انتقامیا عمال بوضوح یشكل الذي األمر
 عید أمضى منصور، الذي أحمد عن باإلفراج اإلمارات دولة بمناشدة  العالم أنحاء جمیع من حكومیة غیر
.الصدر سجن في انفرادیة زنزانة في الخمسین میالده  

 العربیة اإلمارات دعا ، والذي2018أكتوبر  في الصادر األوروبي البرلمان قرار إلى انتباھكم ونلفت
 عن المدافعین عن فورا السفر حظر ورفع المضایقة أشكال جمیع وقف أخرى، إلى أمور المتحدة، ضمن

 في اإلنسان حقوق عن المدافعین حریة ضمان" على السلطات األروبي البرلمان حث كما.  اإلنسان حقوق
 األعمال من خوف وخارجھا ، دون البالد اإلنسان، داخل حقوق مجال في المشروعة بأنشطتھم القیام

".االنتقامیة  

 والمحاكمات والتعذیب القسري واالختفاء التعسفي لالحتجاز اإلمارات في ضحایا مئات تعرض بینما
ً عن مسؤولة السلطات الجائرة، فإن  والقانون اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسیمة االنتھاكات أیضا
.إقلیمھا خارج الدولي اإلنساني  

 في الرئیسیة المتحاربة األطراف ، أحد2015في  الحرب اندالع منذ المتحدة العربیة اإلمارات دولة تعتبر
 من مدني 8000 من أكثر مقتل إلى اإلماراتي السعودي التحالف شنھا التي الھجمات أدت وقد. الیمن
.وحده المباشر االستھداف خالل  

 لدولة الفعلي الدور إزاء قلقھم عن مؤخًرا الیمن بشأن واإلقلیمیین الدولیین البارزین الخبراء فریق عبر
 أطراف من وغیرھا اإلمارات تشنھا التي العشوائیة والھجمات الصراع ھذا في المتحدة العربیة اإلمارات
.المدنیة المنشآت من وغیرھا واألسواق المیاه ومحطات المستشفیات ضد النزاع  



 التجویع باستخدام ندد اإلنسانیة، كما المساعدات وصول منعوا الذین النزاع أطراف جمیع الفریق وأدان
 Save the" (األطفال أنقذوا" منظمة وقدرت. حرب جریمة إلى یرقى قد حرب، الذي كوسیلة

Children (النزاع نتیجة اآلن حتى الجوع من ماتوا قد الخامسة سن دون طفل 85000 أن.  

 

 القضاء نطاق خارج واإلعدام والتعذیب القسري لالختفاء الممنھج االستخدام المتحدة األمم خبراء أدان كما 
 عن للتستر الجھود من المزید تكرس المتحدة العربیة اإلمارات حكومة زالت النزاع، وال أطراف قبل من

 ومبادرات وفعالیات مؤسسات ورعایة إنشاء بكثافة معالجتھا، وتواصل بدالً من اإلنسان لحقوق انتھاكاتھا
 حملة في أخرى أداة إال التسامح قمة وما. الخارجي للعالم إیجابیة صورة إبراز إلى تھدف إعالمیة
.اإلنسان حقوق مجال في سجلھا" لتلمیع" المتحدة العربیة اإلمارات  

 العربیة اإلمارات لدولة الترویج. القمة في مشاركتكم في النظر إعادة إلى تقدم ، ندعوكم ما ضوء في
 بشكل آرائھم عن التعبیر بسبب المئات سجن یتم بینما" للتسامح العالمیة العاصمة" باعتبارھا المتحدة

.أصواتھم إسكات في مساھمة ذاتھ حد في سلمي ، ھو  
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