UAE: Appeal for UAE to release detained human rights activists
ahead of Dubai Expo
https://www.gc4hr.org/news/view/2842

1-October-2021

Your highness Sheikh Khalifa bin Zayed al Nahyan,
As the Expo Dubai 2020 opens for six months starting on 1 October 2021 in the United Arab Emirates
(UAE) under the motto “Connecting Minds and Creating the Future through sustainability, mobility
and opportunity”, we the undersigned call on the Emirati authorities to demonstrate their commitment
to these values by releasing all imprisoned human rights defenders and activists, detained in violation
of their right to freedom of expression.
We further call on the UAE authorities to comply with international standards for prisoners, including
by allowing regular family visits, access to healthcare and regular consultations with their lawyers,
and ending the practice of holding them in solitary confinement.
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Approaching ten years behind bars, the group of pro-democracy advocates, known as the “UAE 94”,
remain unjustly jailed for signing an online petition calling for political reform in 2011. Following a
grossly unfair mass trial, 69 members of the UAE 94 were sentenced to between seven and 15 years,
including eight in absentia. They are held in Al-Razeen prison, a maximum-security facility in the
desert of Abu Dhabi, where activists, government critics and human rights defenders are commonly
held. They face arbitrary and unlawful disciplinary measures, such as solitary confinement,
deprivation of family visits, and intrusive body searches.
Sentenced to seven years in prison, four of these political prisoners remain imprisoned even after
completing their sentences, according to Emirati activists. Abdullah Al-Hajiri, Omran Al-Radwan
Al-Harathi and Mahmoud Hasan Al-Hosani completed their sentences in 2019, and Fahd Al-Hajiri
in 2020. Instead of being granted release, these prisoners were transferred to a so-called Munasaha
centre, a “counselling centre” within Abu Dhabi’s Al-Razeen prison facility. Three UAE 94 prisoners
currently serving 10-year sentences are human rights lawyers Dr. Mohammed Al-Roken and Dr.
Mohammed Al-Mansoori, and Mohammed Abdul Razzaq Al-Siddiq.
Prior to the authorities’ arbitrary dissolution of the UAE’s Jurists Association in 2011, Dr. Al-Roken
and Dr. Al-Mansoori served terms as its president. In 2012, they were arbitrarily arrested for signing
the 2011 reform petition and for their dedicated work as human rights lawyers defending victims of
repression. Detained in Al-Razeen prison, the men reported that they were tortured, as well as
subjected to arbitrary disciplinary measures such as denial of family visits, according to Emirati
activists.
In 2011, Dr. Al-Roken bravely defended five human rights activists in a case known as the “UAE5”.
Among them were prominent human rights activist and poet Ahmed Mansoor and academic Dr.
Nasser bin Ghaith. Although the defendants in the case were pardoned by presidential decree at the
time, both Mansoor and bin Ghaith were given 10-year prison sentences in subsequent cases, which
involved grossly unjust trials on spurious charges.
Ahmed Mansoor serves on the advisory boards of the Gulf Centre for Human Rights (GCHR) and
Human Rights Watch’s Middle East division and won the Martin Ennals Award for Human Rights
Defenders in 2015. Since his second arrest in March 2017, he has been held in solitary confinement
in a 4 x 4 meter cell with no bed or mattress in Al-Sadr prison, Abu Dhabi. He was sentenced to 10
years in prison in May 2018. In protest, he went on two hunger strikes in March and September 2019,
which have severely impacted his health. His condition has been further exacerbated by the denial of
adequate medical care.
Economist Dr. Nasser bin Ghaith has faced similar mistreatment in prison, where he had to resort to
three separate hunger strikes to attempt to bring attention to his unjust conviction and inhumane
detention conditions. Dr. Bin Ghaith, a lecturer at the Abu Dhabi branch of Paris-Sorbonne University,
was sentenced to 10 years in prison for his online criticism of the Emirati and Egyptian authorities.
Despite his hunger strikes, prison authorities have consistently denied Dr. Bin Ghaith appropriate
medical care, including his prescribed blood pressure medication.
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In September 2021, the European Parliament adopted a resolution calling for “the immediate and
unconditional release of Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken and Nasser bin Ghaith as well as all
other human rights defenders, political activists and peaceful dissidents." The resolution insists that
the Emirati government “guarantee that human rights defenders in the UAE are able to carry out their
legitimate human rights activities in all circumstances, both inside and outside the country, without
fear of reprisals and free of all restrictions, including judicial harassment.” This is far from being the
case: the UAE authorities have squashed dissenting voices to such a degree in recent years that it can
now be said that there are no human rights defenders left in the country, and freedom of expression
and civic space are virtually non-existent.
In light of the upcoming Dubai Expo, and the UAE’s candidacy for a seat on the United Nations
Human Rights Council in 2022, we urge the Emirati government to consider using this opportunity to
prove to the international community a true commitment to human rights by unconditionally releasing
all jailed human rights defenders. In particular, we urge the authorities to free all prisoners who have
been denied release after the completion of their sentence. Their ongoing detention constitutes an
outrageous violation of both domestic and international law.
Pending their release, we appeal to Your Highness to ensure that prisoners are granted access to basic
amenities in their cells such as a bed, blankets in winter and air conditioning in summer, to have
regular family visits, and to be allowed outside their cells to have contact with other prisoners in the
canteen or the yard, as provided for by the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners. With the spotlight on the UAE from October 2021 to March 2022, the Emirati government
has a unique opportunity to show good-will and a commitment to international law by addressing the
aforementioned human rights abuses, including by releasing from prison our jailed friends and
colleagues.
Sincerely,
Signed:
1.
ACAT Cameroon
2.
ACAT Canada
3.
ACAT Central African Republic
4.
ACAT Germany
5.
ACAT Italia
6.
ACAT UK
7.
Access Center for Human Rights (Wousoul)/Centre d'accès pour les droits de l'homme
(ACHR)
8.
Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) Belgium/Belgique/Belgie
9.
ActiveWatch
10.
Africa Freedom Information Centre (AFIC)
11.
Albanian Media Institute (AMI)
12.
ALQST for Human Rights
13.
Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)
14.
Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS)
15.
Amnesty International
16.
Arab Human Rights Centre in Golan Heights
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50.
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52.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Arab Organisation for human Rights in the UK
Article 19
Association Marocaine des droits de l’Homme
Bahrain Press Association BPA
Bangladesh Institute of Human Rights
Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM)
Bytes for All, Pakistan
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Center for Media Freedom & Responsibility
CIVICUS
Detained International
Emirates Detainees Advocacy Centre (EDAC)
European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)
Federal Association of Vietnamese Refugees in the Federal Republic of Germany
FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights
Defenders
Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES)
Freedom Expression Institute (FXI)
Front Line Defenders
Global Voices Advox
Globe International Center
Greek Helsinki Monitor
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
Human Rights Association for the Assistance of Prisoners
Human Rights Sentinels
Human Rights Watch
IFoX Initiative for Freedom of Expression – Turkey
Independent Journalism Center
Innovation for Change Middle East and North Africa (I4C MENA)
International Association of People’s Lawyers (IAPL)
International Campaign for Freedom in the UAE (ICFUAE)
International Press Centre (IPC)
International Service for Human Rights (ISHR)
Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI)
JusticeMakers Bangladesh
Landless Workers Movement (MST)
Lawyers for Lawyers
Lebanese Center for Human Rights
Ligue Algérienne de défense des droits de l’Homme
Media for West Africa (MFWA)
Media Institute for Southern Africa, Zimbabwe (MISA)
Medical Action Group, Inc.
MENA Rights Group
Metro Center For Journalists Rights & Advocacy
Mwatana for human rights
Odhikar
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

PEN America
PEN Canada
PEN International
Programme Against Custodial Torture and Impunity (PACTI)
Project on Middle East Democracy (POMED)
Promo LEX Association, Republic of Moldova
Social Media Exchange (SMEX)
SOHRAM-CASRA Centre Action Sociale Réhabilitation et Réadaptation pour les Victimes
de la Torture, de la guerre et de la violence
Syrian Center for Media and Freedom of Expression
The South East European Network for Professionalization of Media (SEEMO)
Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD)
UIA-IROL (Institute for the Rule of Law of the International Association of Lawyers)
Vigilance for Democracy and the Civic State
World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for
the Protection of Human Rights Defenders
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اإلمارات العربية المتحدة :نداء لإلمارات العربية المتحدة لإلفراج عن نشطاء حقوق اإلنسان المحتجزين قبل
انطالق معرض إكسبو دبي
https://www.gc4hr.org/news/view/2843

-١أكتوبر٢٠٢١-

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
بمناسبة افتتاح معرض إكسبو دبي  2020ابتدا ًء من  1أكتوبر/تشرين األول  2021ولمدة ستة أشهر في اإلمارات العربية
المتحدة تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل عبر االستدامة والتنقل والفرص" ،ندعو نحن الموقعون أدناه السلطات
اإلماراتية للبرهنة على التزامها به ذه القيم من خالل إطالق سراح جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء المحتجزين
بالمخالفة لحقهم في حرية التعبير.
كما ندعو السلطات اإلماراتية إلى االمتثال للمعايير الدولية الخاصة بالسجناء ،بما في ذلك السماح بزيارات عائلية منتظمة،
وتوفير الرعاية الصحية والتواص ل بشكل منتظم مع محاميهم ،ووضع حد لممارسة وضعهم في الحبس االنفرادي.
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بعد أن قضوا قرابة عشر سنوات خلف القضبان ،ال تزال مجموعة المدافعين عن الديمقراطية المعروفة باسم "اإلمارات
 ،"94مسجونين ظلما ً لتوقيعهم عريضة على اإلنترنت عام  2011تدعو إلى اإلصالح السياسي .بعد محاكمة جماعية
جائرةُ ،حكم على  69عضواً من مجموعة اإلمارات  94بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات و 15سنة ،منها ثمانية
أحكام غيابية .إنهم محتجزون في سجن الرزين ،وهو سجن شديد الحراسة في صحراء أبو ظبي ،حيث يتم احتجاز النشطاء
ومنتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق اإلنسان .ويواجهون إجراءات تأديبية تعسفية وغير قانونية ،مثل الحبس االنفرادي،
والحرمان من الزيارات العائلية ،والتفتيش الذاتي بشكل تعسفي.
وفقا ً لنشطاء إماراتيين ،فإنه ال يزال أربعة من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالسجن سبع سنوات رهن االعتقال حتى
بعد انقضاء مدة عقوبتهم .قد أنهى كل من ،عبد هللا الهاجري وعمران الرضوان الحارثي ومحمود حسن الحوسني مدة
عقوبتهم في عام  ،2019وفهد الهاجري في عام  ،2020وبدالً من اإلفراج عنهم تم نقل هؤالء السجناء إلى ما يسمى
بمركز المناصحة ،وهو "مركز استشاري" داخل سجن الرزين في أبو ظبي .بينما يقضي حاليا ً ثالثة من السجناء اإلماراتيين
البالغ عددهم  94أحكاما ً بالسجن لمدة  10سنوات ،وهم محاميا حقوق اإلنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد
المنصوري ،والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق.
قبل حل السلطات لجمعية الحقوقيين في اإلمارات في عام  2011تعسفاً ،شغل الدكتور الركن والدكتور المنصوري منصب
رئيس الجمعية .في عام  2012تم القبض عليهما بشكل تعسفي لتوقيعهما عريضة اإلصالح عام  2011ولعملهم المتفاني
كمحاميين في مجال حقوق اإلنسان يدافعان عن ضحايا القمع .وذكر النشطاء اإلماراتيون المحتجزون في سجن الرزين
أنهم تعرضوا للتعذيب ،فضالً عن إخضاعهم إلجراءات تأديبية تعسفية مثل الحرمان من الزيارات العائلية.
في عام  2011دافع الدكتور الركن عن خمسة من نشطاء حقوق اإلنسان ببسالة في قضية عُرفت باسم "اإلمارات ."5
وكان من بينهم ناشط حقوق اإلنسان البارز والشاعر أحمد منصور واألكاديمي الدكتور ناصر بن غيث .على الرغم من
العفو عن المتهمين في القضية بموجب مرسوم رئاسي في ذلك الوقت ،فقد ُحكم على كل من منصور وبن غيث بالسجن
لمدة  10سنوات في قضايا الحقة ،والتي تضمنت محاكمات جائرة بتهم ملفقة.
أحمد منصور هو عضو في المجالس االستشارية لمركز الخليج لحقوق اإلنسان وقسم الشرق األوسط في هيومن رايتس
ووتش ،فاز بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق اإلنسان في عام  .2015منذ اعتقاله للمرة الثانية في مارس/آذار
 ، 2017تم احتجازه في الحبس االنفرادي في زنزانة  4 × 4متر بال سرير أو مرتبة في سجن الصدر بأبو ظبيُ .حكم
عليه بالسجن لمدة  10سنوات في مايو/أيار  .2018احتجاجا ً على هذا الوضع ،دخل في إضرابين عن الطعام في مارس/آذار
وسبتمبر/أيلول  ،2019مما أثر بشدة على صحته .وقد تدهورت حالته الصحية بسبب حرمانه من الرعاية الطبية الكافية.
واجه الخبير االقتصادي الدكتور ناصر بن غيث نفس المعاملة السيئة في السجن ،حيث اضطر إلى اإلضراب عن الطعام
ثالث مرات في محاولة للفت االنتباه إلى إدانته الجائرة وظروف احتجازه الالإنسانيةُ .حكم على الدكتور بن غيث ،المحاضر
بجامعة باريس السوربون فرع أبو ظبي ،بالسجن  10سنوات النتقاده للسلطات اإلماراتية والمصرية عبر اإلنترنت .على
الرغم من إضرابه عن الطعام ،حرمت إدارة السجن الدكتور بن غيث باستمرار من الرعاية الطبية المناسبة ،بما في ذلك
عالج ضغط الدم الموصوف له.
في سبتمبر/أيلول  2021اعتمد البرلمان األوروبي قراراً يدعو إلى "اإلفراج فوراً ودون شرط عن أحمد منصور ومحمد
الركن وناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين" .ويشدد القرار
على "ضمان الحكومة اإلماراتية أن المدافعين عن حقوق اإلنسان في اإلمارات العربية المتحدة قادرون على القيام بأنشطتهم
المشروعة في مجال حقوق اإلنسان في جميع الظروف ،داخل وخارج الدولة ،دون خوف من االنتقام وبال قيود تذكر ،بما
في ذلك المضايقات القضائية".
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في ضوء معرض إكسبو دبي القادم ،وترشح اإلمارات لمقعد في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في عام ،2022
نحث الحكومة اإلماراتية على النظر في انتهاز هذه الفرصة لتثبت للمجتمع الدولي التزامها حقا ً بحقوق اإلنسان باإلفراج
غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان المسجونين .وبشكل خاص نحث السلطات على إطالق سراح جميع
السجناء الذين لم يتم اإلفراج عنهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم .يشكل استمرار احتجازهم انتهاكا ً صارخا ً للقانون الدولي
والمحلي معاً.
وإلى حين ا إلفراج عنهم ،نناشد سموك ضمان حصول السجناء على المرافق األساسية في زنازينهم مثل السرير واألغطية
في الشتاء والتكييف في الصيف ،وإلجراء زيارات عائلية منتظمة ،والسماح لهم خارج زنازينهم باالتصال بالسجناء
اآلخرين في الكانتين أو الفناء ،على النحو المنصوص عليه في ق واعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .إن
الحكومة اإلماراتية أمامها فرصة فريدة ،حيث ستكون األضواء مسلطة عليها خالل الفترة من أكتوبر/تشرين األول 2021
إلى مارس/آذار  ، 2022إلظهار حسن النية وااللتزام بالقانون الدولي عن طريق التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان
المذكورة أعاله ،بما في ذلك بإطالق سراح أصدقائنا وزمالئنا المسجونين.
مع فائق التقدير،
الموقعون:
 .1مركز الوصول لحقوق اإلنسان (Wousoul) / Centre d'accès pour les droits de l'homme
)(ACHR
ActiveWatch .2
 .3مركز معلومات الحرية في أفريقيا)(AFIC
 .4المعهد األلباني لإلعالم)(AMI
 .5القسط لحقوق اإلنسان
 .6أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين)(ADHRB
 .7مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان
 .8منظمة العفو الدولية
 .9المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن
 .10ا لمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في المملكة المتحدة
 .11المادة 19
 .12الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان
 .13جمعية الصحافة البحرينيةBPA
 .14معهد بنغالديش لحقوق اإلنسان
. Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM) .15
 .16بايت للجميع ،باكستان
 .17مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.
 .18مركز حرية اإلعالم والمسؤولية
 .19المحتجز الدولي
 .20مركز اإلمارات للدعوة للمعتقلين)(EDAC
 .21المركز األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان)(ECDHR
 .22الرابطة االتحادية لالجئين الفييتناميين في جمهورية ألمانيا االتحادية
 .23الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان
 .24المنتدى التونسي للحريات االجتماعية واالقتصادية
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 .25معهد حرية التعبير
 .26فرونت الين ديفندرز
 .27منظمة األصوات العالمية
 .28مركز جلوب الدولي
 .29مرصد هلسنكي اليوناتي
 .30مركز الخليج لحقوق اإلنسان.
 .31جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء
 .32حراس حقوق اإلنسان
 .33هيومن رايتس ووتش
 .34مبادرة  IFoXلحرية التعبير  -تركيا
 .35مركز الصحافة المستقلة
 .36االبداع من اجل التغيير في الشرق األوسط وشمال إفريقيا)(I4C MENA
 .37الرابطة الدولية لمحامي الشعب
 .38الحملة الدولية للحرية في اإلمارات)(ICFUAE
 .39المركز الصحفي الدولي
 .40الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان
 .41مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي
 .42شركة  JusticeMakersبنغالديش
 .43حركة العمال المعدمين
 .44محامون للمحامين
 .45المركز اللبناني لحقوق االنسان
 .46الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان
 .47وسائط اإلعالم لغرب أفريقيا
 .48معهد اإلعالم للجنوب األفريقي ،زمبابوي)(MISA
 .49مجموعة العمل الطبي
 .50مينا لحقوق اإلنسان
 .51مركز مترو للدعوة وحقوق الصحفيين
 .52مواطنة لحقوق اإلنسان
. Odhikar .53
 .54القلم أمريكا
 .55القلم الكندي
 .56القلم الدولي
 .57برنامج مناهضة التعذيب أثناء االحتجاز واإلفالت من العقاب)(PACTI
 .58مركز تبادل وسائل التواصل االجتماعي)(SMEX
 .59مركز سهرام  -كاسرا للعمل اال جتماعي إلعادة التأهيل وإعادة التكيف من أجل ضحايا التعذيب والحركة
والعنف
 .60المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير
 .61شبكة جنوب شرق أوروبا إلضفاء الطابع المهني على وسائط اإلعالم)(SEEMO
 .62مركز التبت لحقوق اإلنسان والديمقراطية
 .63معهد سيادة القانون التابع لرابطة المحامين الدوليةUIA-IROL
 .64اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
 .65الرابطة العالمية للصحف وناشري األخبار)(WAN-IFRA
 .66المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ،في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان.
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