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الملخص التنفيذي

لوتسعين ربعال النسان حدقوق عن لوالمدافعين النشطاءلو المثدقفين محاكمة من لوالثانية اللولى الجلستان ُعدقدت  
لوذلك المتحدة، العربية بالمارات ظبي، أبو في العليا التحادية للمحكمة التابعة الخاصة المنية المحكمة أمام  

الخليج مركز – النسان بحدقوق معنية منظمات أربع من تحالف قام. 2013 آذار/مارس 11لو 4 يوم ّي  
لومركز الدقاهرة النسان، حدقوق لمعلومات العربية الشبكة النسان، لحدقوق الدلولية الفدرالية النسان، لحدقوق  

لمراقبة لولويلز، إنكلترا من محامية لوهي كينكل، ميلني المحاكمة مراقبة بتعيين – النسان حدقوق لدراسات  
من لولوفد للدقانونيين، الدلولية لواللجنة الكرامة، مؤسسة ِقبل من التحالف بعثة ُدعمت. لوتغطيتها الجلسات  
مراقبة بمهمة بدلورهم قاموا الذين بريطانيا، لومدقره النسان لحدقوق المارات لومركز التراك المحامين  

.المحاكمة

  بتأسيس لوتنظيم لوإدارة منظمةربع لوتسعين ُنسب التهام إلى المدعى عليهم ال2013 يناير/كانون الثاني 27في 
  من قانون العدقوبات. ُيعاقب على هذه الجريمة بالسجن180تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدلولة بالمخالفة للمادة 

  عام.ًا. لول يوجد حق في الطعن في الدقضايا التي تنظرها المحكمة التحادية المنية الخاصة. تتكون15بحد أقصى 
  من هؤلء المدعى عليهم سيدات لوهن الوحيدات13 1 إماراتي.ًا، لوخمسة آخرين.94مجموعة المدعى عليهم من 

 الليئي خرجن بكفالة. لوقعت العتدقالت على مدار الشهور الثـثنتي عشر السابدقة على بدء مدالولت المحاكمة.
   لم ُيدقبض عليهم لولوصفوا بأنهم هاربين. لوتناقلت التدقارير احتجاز بعضربع لوتسعينبعض المتهمين ال

2 المحتجزين في مراكز اعتدقال سرية لو/ألو الحبس النفرادي لوأنهم تعرضوا للتعذيب لوالمعاملة اللإنسانية.

 منعت أجهزة أمن المحكمة العليا المراقبين الدقانونيين الدلوليين من دخول المحكمة لمراقبة مدالولت الدقضية. كما
 ُمنع من الدخول أعضاء من العلم الدلولي. من ثم حدث خرق لللتزام بعدقد المحاكمة علن.ًا لوبأن يرى العموم

إحدقاق العدالة.

  حق الدخول إلى الجلسات، لوقدعرضت السلطات على المراقبين إجراءات لبد من الوفاء بها من أجل اكتساب
 زعمت أن تلك الجلسات علنية. تم اللتزام بجميع هذه الجراءات، لوشملت توفير نسخ من جوازات السفر لوصور
 شخصية لولوثايئق باللغة العربية – بما فيها طلبات لريئيس الجلسة لوتفويض المراقبين، ُتدقدم إلى أجهزة أمن المحكمة

العليا، ثم إلى لوزارة الخارجية.

 تم عدقد المحاكمة تحت ظرلوف أمنية قصوى. كانت جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة تحت سيطرة ندقاط تفتيش
 الشرطة. لوتم لوقف المراقبين الذين حالولوا القتراب من المنطدقة سير.ًا على القدام، لوتم فحص جوازات سفرهم

 كما ظهرت علامات على تفتيش  الغرف بالفنادق التي اقام فيها المراقبون بينما كانواقبل إبعادهم عن المنطدقة. 
يعملون على الوفاء بالرجراءات المطلوبة.

 أما أقارب المدعى عليهم لوالصحافة المحلية فدقط ُسمح لهم بالوصول إلى المحكمة، لوإن كان ذلك قد تم بموجب
 شرلوط صارمة. من ثم فإن هذا التدقرير يستند إلى مدقابلت مع هؤلء القارب، لوأحد محام ّي الدفاع، لوتدقارير

 الكثير من الطلبات التي  تم تدقديمها من قبل ممثلي التحالف لمدقابلة أحد أعضاء فريقالصحافة المحلية. لورغم 
 الدعاء لوالدقضاة، لوزيارة مراكز الحتجاز، فدقد قوبلت جميع هذه الطلبات إما بالرفض ألو التجاهل. لم يتم إبداء

أسباب.

 يرحب التحالف بكون بعض عناصر الحق في المحاكمة العادلة قد احُترمت. كان المدعى عليهم حاضرلون أثناء
الجلسات لويمثلهم الدفاع. ُسمح للمدعى عليهم بمداخلت أثناء الجلسات، إما شخصي.ًا ألو من خلل محامييهم.

1  http://www.anhri.net/en/?p=11831 
15-11. على الصفحات 1انظر الملحق       2    
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 إل أن التحالف يرى أن هناك عناصر أخرى من الحق في المحاكمة العادلة قد انُتهكت. فيما يخص مبدأ المسالواة
 في المكانات بين الدعاء لوالدفاع، لوفيما يخص استدقللية لوحيادية المحكمة لوافتراض البراءة حتى ثبوت الذنب،
.ًل، فإن التدقارب بين الدعاء لوالدقاضي، لوالخفاق في إمداد الدفاع بأدلة الدعاء في الوقت  فهناك قصور بالغ. إجما

 المناسب، لوالتباين بين قدرة محام ّي الدفاع لوالدعاء على الوصول إلى المحكمة، كلها عوامل أدت بنا للستنتاج
بأن المدعى عليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة.

 يرى التحالف أنه قد لوقع خرق جسيم لللتزام بمنع تعذيب المدعى عليهم أثناء الحتجاز في الفترة السابدقة على
 المحاكمة. كما يرى التحالف أن المحكمة إذ سمعت بادعاءات التعذيب لم تأمر بأي تحدقيق في الدعاءات ألو هي

 تصدت لها بأي شكل كان. ان الدليل المركزي ضد المدعى عليهم هو اعتراف أحدهم، لوهو أحمد بن غيث
 السويدي. أمضى المدعى عليه المذكور العام الماضي رهن الحبس النفرادي في موقع سري. يرى التحالف أن
 العتراف انتزع منه تحت تأثير التعذيب لولبد من ثم أن تتجاهله المحكمة كدليل، طبدق.ًا للمعايير الدلولية، لوعلى

 الخص طبدق.ًا لتفاقية المم المتحدة لمناهضة التعذيب. كان مظهره في المحكمة مثير.ًا لدقلق لوصدمة أقاربه: فدقد بدا
 غير قادر على الوقوف باستدقامة، لوفدقد الكثير من الوزن، لوحسب ماذكره أقاربه إنه بدا لوكأنه شبح.ًا باهت.ًا للشخص

 الذي كانوا يعرفونه فيما مضى. تدقدم السويدي بطلب للدقاضي مطالب.ًا بحماية نفسه لوأسرته. قال كذلك إن أجهزة
المن هددت بدقتله هو لوأسرته إذا لم يغير رده على التهامات ليصبح الرد "مذنب".

 يعرب التحالف عن عميق الدقلق إزاء احتجاز بعض المدعى عليهم في ظرلوف قاسية في مواقع سرية دلون
 الوصول إلى المحامين ألو القارب لفترات طويلة. لدقد ظهرت ادعاءات بأن المدعى عليهم عانوا من صنوف
 الضرب لوالجبار على اتخاذ ألوضاع مؤلمة لفترات طويلة، لوالصعق بالكهرباء، لوالحرمان من النوم. شملت

 المزاعم أنهم تعرضوا في بعض الحالت للهانة من خلل الحرمان من الطعام الكافي، ألو الثياب ألو الدفء كما
تعرض بعضهم لعتداءات جنسية.

 ، لوهي تلتئم بمعدل يوم ألو يومين كل أسبوع. ليس معلوم.ًا عدد الجلسات التيل تتم المحاكمة على أيام متعاقبة
 غضون في بمحاكمة الحق انتهاك إلىستستغرقها المحكمة. ان التحالف قلق من ان نهج الطالة هذا قد يؤدي 

الفراج. في الحق ألو معدقولة زمنية فترة
 

  الدعاءات،يدعو التحالف الدقاضي إلى فتح تحدقيق فوري في ادعاءات التعذيب هذه، لوإذا تبينت صحة هذه
لمعاقبة الجناة لوفدق.ًا لذلك.

خلص التدقرير إلى:
 . أخفق الدقاضي في الضطلع بواجبه الخاص بالتحدقيق في ادعاءات التعذيب الدقابلة للتصديق الصادرة عن1

المدعى عليهم، إبان الحتجاز قبل المحاكمة.
. تمضي المحاكمة في خرق للمعايير الدلولية للمحاكمة العادلة.2
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المقدمة

 اربع لوتسعين هي تأسيس لوإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظامالتهمة الساسية الموجهة ضد المدعى عليهم الثـ
.ًء على المادة   من قانون العدقوبات التحادي، لوتنص المادة على:180الحكم في الدلولة، بنا

 نننن نن ننن نن ننن ننننننن نننننن نننننن نن نن 
 نننن ننننن نن نننن ننننن نن نننن ننننننن نننن ننن
 ننن نننن ننننن نن نننننن نن ننن ننننننن نن ننن ننن
 ننننننن ننننن نننننن نن ننن. نننننن نننننن ننن نن
 نننن ننن ننن ننننن نن نن نننن ننن ننننن نن نننن نن

 ننننن نن نننن ننننننن نن ننننن نننن نن نننن
 نننننننن. نننننن نننننن ننننننننن نن ننننن ننننن

 ننننننننن نن نن نننن نن ننن نننننن نن نننننننن
 نننن ننننن نننن نننننن نن نن ننن ننن نن ننن نن نننن

 نن نننن نننننن ننن ننن ننن نن نننن ننننننن نننن ننن
3نن نننن نن ننن نننننن.

 جمعية معرلوفة باسم الصل.ح. يزعم الدعاءتستند الملحدقة الدقضايئية إلى مزاعم بأن المدعى عليهم أعضاء في 
 بأن هذه المنظمة لها أجندة تخريبية لولها صلت بجماعة الخوان المسلمين في مصر. الدليل الساسي في الدقضية
 هو اعتراف من أحمد بن غيث السويدي لومن مدعى عليهم آخرين لواستجواب المدعى عليهم أثناء احتجازهم في

.المعاملة سوء أشكال من لوغيره تعذيبلل بالتعرض خطيرة ادعاءات معالحبس النفرادي 
 

 تتلخص حجج الدفاع في أن المدعى عليهم، لوهم مهنيون – يحتل بعضهم مكان.ًا في أعلى طبدقات المجتمع
 الماراتي – مهتمون بالصل.ح السياسي. بعضهم أعضاء في الصل.ح، لوهي جمعية متواجدة سلمي.ًا لوبصفة

 قانونية في المارات منذ السبعينيات. تم إنشاء الجمعية بموافدقة حكومية بهدف دعم التوعية الجتماعية لوالثدقافية.
 الذي ينص على الرغبةلدقد طالبوا بدقدر أكبر من الديمدقراطية في النظام السياسي بما يتفق مع الدستور الماراتي 

 في إعداد "... شعب التحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة. مع السير به قدما نحو حكم
ديمدقراطي نيابي متكامل الركان، في مجتمع عربي إسلمي متحرر من الخوف لوالدقلق".

تنص حجج الدفاع على أنه لم يحدث شيئ.ًا يتجالوز الدعوة إلى إحراز التدقدم سلمي.ًا نحو الصل.ح الديمدقراطي.

 اجتمعت عدة منظمات معنية بحدقوق النسان للعراب عن الدقلق إزاء التدهور المتسارع فيما يخص معايير حدقوق
  قلدقه20125 أكتوبر/تشرين اللول 26 ابدى التحاد اللورلوبي في قراره بتاريخ 4النسان في المارات بشكل عام.

 النسان في المارات لودعا للفراج عنمدافعي حدقوق فيما يتعلق بالحملة الدقمعية ضد نشطاء الديمدقراطية لو 
  لوهي المحاكمة المعرلوفة بمسمى2011جميع سجناء الضمير. تعد هذه المحاكمة متابعة لمحاكمة سابدقة في عام 

  لوفيها أدين المدعى عليهم بإهانة مسؤلولين كبار بالدلولة عندما لوقعوا عريضة على6"الماراتيون الخمسة"
النترنيت تدعو إلى الصل.ح الديمدقراطي.

 ، أرسل أربعة مدقررلون خاصون بالمم المتحدة مراسلت بشأن الحتجاز التعسفي للمدافعين عن2011في عام 
  أعرب مدقرر المم المتحدة الخاص المعني بوضع2012حدقوق النسان في المارات العربية المتحدة. في عام 

 افعين في حرية التعبير لوالعتدقالالمدافعين عن حدقوق النسان عن عميق الدقلق إزاء خرق المارات لحق المد
التعسفي، رد.ًا على نشاطهم المشرلوع بمجال حدقوق النسان.

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

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
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 ت مفوضة المم المتحدة السامية لحدقوق النسان عن الدقلق بشأن "ما يبدلو أنه أعرب2012 يوليو/تموز 17لوفي 
 حملة قمعية متسارعة على المدافعين عن حدقوق النسان من خلل المضايدقات لوالحرمان من السفر لوإنهاء عدقود

  لوأشارت إلى "يبدلو أن أمن الدلولة ُيستخدم بشكل متزايد7العمل لوالعتدقالت لونزع الجنسية لوالطرد من الدلولة"
 كحجة لدقمع النشاط السلمي، لولسكات الدعوات إلى الصل.ح الدستوري لوطلبات معالجة قضايا حدقوق النسان

 مثل مشكلة البدلون. هناك عدد من النشطاء انتدقدلوا علنية الحكومة، ثم تم حرمانهم من الجنسية الماراتية". دعت
 المفوضة السامية الحكومة إلى ضمان قدرة المدافعين عن حدقوق النسان على الضطلع بعملهم دلون خوف من

التنكيل، لودعت إلى الفراج عن المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحدقوق النسان الساسية.

الاطار القانوني الخاص بالتعذيب

 صدقت المارات العربية المتحدة على اتفاقية المم المتحدة لمناهضة التعذيب لوغيره من ضرلوب المعاملة ألو
.2012العدقوبة الدقاسية ألو اللإنسانية ألو المهينة  في يوليو/تموز 

 نننن نن نننن ننن ننننننن تكفل الحق في عدم التعرض للتعذيب: "2المادة 
 ننننننن نن نننننن نن نننننن ننننن نن ننن ننننننن

 نننن نننن ننننن ننننننن نن نن ننننن نننن
ننننننننن ننننننن.

 ننن نننن نننننن نننن نننن ننننننننن ننن نننن نننن
 ننننن ننن نننننن نننن ننن نن نننننن نننننن نن ننن
 ننننننن ننننن ننننن نن ننن نننن نن ننننن ننننننن

نننننن نننننن ننننن ننننننن".

 نننن نن نننن ننن نننن ننننننن ننننننن على: "12تنص المادة 
 نننننن ننننن نننن ننننن نننن نننن ننننن نننننن

 نننن ننن نننننننن ننن نننن نن ننننن ننننننن نن
 ننننن نن نن نن نننننننن ننننننن نننننننن

".نننننننن

 نننن نن نننن ننن ننن ننننننننن نننن على: "15لوتنص المادة 
 ننننن نننن ننن نن ننننننن ننن ننننن نننننننن

 ننننن نن ننن نننننننن ننن ننن ننن ننن نن ننن نننن
".ننننننن ننننننن ننننن ننن ننننننن نننن ننننننن

 ننن نننن نن من دستور المارات: "... 26لوهناك ضمانة دستورية ضد التعذيب في المادة 
".ننننن ننننننن نن نننننننن نننننن نننننننن

انتهاك الحق في عدم التعرض للتعذيب

 الدلولة مسؤلولي بادعاءات بأن المتهمين من الكثير أدلى ،11 لو مارس 4 بتاريخ الستماع جلسات في
 بالدعاءات المتهمون أدلى أثناء احتجازهم قبل بدء المحاكمة. النسانية غير لوالمعاملة للتعذيب عرضوهم

:التالية
.أمتار 3 في 2.5 بدقياس صغيرة زنزانات في أ)  لوضعوا

.ارتدايئهال منشفة سوى لهم لم تدقدملو صعودا الهواء مكيف  تشغيلب(
7  https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42492#.UUiyxjeS9Mg 
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.ليلة كل المصابيح مضيئة في  تركج)
.تنظيفها يتم لم التي لتلويثهم الزنزانات، الحيان بعض في أدى مما كافية غير مرافق صحية هناك كانت د) 

.النفرادي الحبس في ه)  تم لوضعهم 
 طويلة ساعات مدى على استجوابهملوتم  أعينهم عصبتلو ،أظافرهم قلع تم  لو المبر.ح للضرب تعرضوا لو) 

.الليلةلو اليوم مدار على

قال أحمد بن غيث السويدي إنه تلدقى تهديدات له لولسرته بالدقتل إذا هو أعلن في المحكمة أنه غير مذنب.ؤ

 رفض الدقاضي أن يأمر بتحدقيق في هذه الدعاءات لواستمر في المحاكمة التي كان الدليل المركزي فيها هو
 اعتراف أحمد السويدي، بعد أن شابته ادعاءات بأنه اعتراف منتزع بالتعذيب. لكنه أمر بندقل المدعى عليهم إلى

سجن رسمي لوأن ُيحال خمسة مدعى عليهم إلى مستشفى ليفحصهم أخصايئيين.

 حمد المزرلوعي، أمين السرلولدقد ظهر من خلل أقارب المدعى عليهم أن سكرتير الدقاضي ريئيس المحاكمة هو 
 السابق بفريق ادعاء أمن الدلولة، لوأن هذا السكرتير دأب على زيارة المدعى عليهم في مراكز احتجازهم السرية.

 ربما كان إذن متواطئ.ًا في المعاملة السيئة لوالتعذيب بحق المدعى عليهم. لوتعد هذه مشكلة جسيمة، قد تعرض
استدقللية المحاكمة برمتها للخطر على أعمق المستويات.

 التصريحات التي قيلت في المحكمة، إذ زعموا أن النتهاكاتتحدث أقارب كانوا على اتصال بالمدعى عليهم عن 
 شاملة لوموسعة لوتشمل استخدام الصعق بالكهرباء لوالعتداء الجنسي، بما في ذلك لوضع سيدات في زنازين مما

أدى لهانة المدعى عليهم من الرجال.

 يعرب التحالف عن قلدقه إزاء عدم اتخاذ الدقاضي أي إجراء للتحدقيق في هذه الدعاءات الخطيرة. لويرقى هذا إلى
 مستوى خرقه لواجبه بموجب الدقانونين الدلولي لوالماراتي. إن هذا الخفاق في التحدقيق على القل مدقترن.ًا

بزيارات سكرتير الدقاضي لمراكز الحتجاز، يؤدي إلى تصور بوجود تواطؤ بين المحكمة لوأجهزة المن.
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الاطار القانوني للحق في المحاكمة العادلة

 ننننننن من دستور المارات: "28هناك ضمانات دستورية بالمحاكمة العادلة بموجب نص المادة 
 ".نننن ننن نننن نننننن نن نننننن ننننننن نننننن

 الميثاق العربي لحدقوق النسان صك قانوني إقليمي ُملزم صدقت عليه المارات. بالضافة إلى ذلك هناك معايير
) لومبادئ المم المتحدة الساسية لستدقلل الدقضاء (1948ذات صلة في العلن العالمي لحدقوق النسان (

).1990) لومبادئ المم المتحدة الساسية الخاصة بدلور المحامين (1980

 نننننن) من الميثاق العربي على الحق في المحاكمة العادلة في الدقضايا الجنايئية: "1 (13تنص المادة 
 ننننن ننننن ننننننن نننننن نننننن ننننن نننن

 ننننننن. نننن نن نننننن ننن نننن نننننن نننن
".نننن...

 ننننن ننن نن ننننن ننننننننن) أن تكون المحاكمات: "2 (13لوتكفل المادة 
 ننننننن ننننن ننننننن نن ننننن ننننن ننننننن

".ننننن ننننننن

  لفتراض البراءة لوالضمانات الدنيا التالية بما فيها تسالوي المكانات بين الدعاء لوالدفاع،16لوتكرس المادة 
 لوكفاية الوقت اللزم لتحضير الدفاع، لوالدقدرة على التواصل بين المدعى عليه لوأسرته، لوالحق في الطعن

لوالسلمة الشخصية لوالخصوصية:

 . نننننن نننن ننننننننن ننننن نننننن نننننن1
ننننننن نننن.

  ننننن نننننننننن ننننننن نننننن ننننن. نننننن2
ننننننن نن نننننننن ننننن.

  نن نن ننننن نننننن نننن ننننن ننننننن نننن نن. ننن3
 نننننن نن نننن ننننن نن نننننن نننن نننننن ننننن

ننننن نن ننننن ننن نننن.

  ننن نن ننننننننن نننننن ننننن ننننن ننن ننن نننن. 4
 نننن نننننن نننن ننننن نن ننن ننننن ننننن ننننننن

 نننن نننن ننن ننن نن نننن نن نن ننننن ننن ننننننن
نن ننننننننن نننننن نن ننن ننننن.

  ننن نن نن ننننن نننن ننننننن ننننن نن نننننن. 5
 نننننن نننن نن ننننننن نننن ننننن ننننننن ننننننن

نن ننننننن نننن ننننننن.

  نن ننن نننن ننن ننننننن نن نننن نن نن ننننن. ننن6
نننننن.

  ننن ننن نننن ننننننن ننننن نن ننننن ننننن ننننننن. 7
نننن نننن نننننن نننن.

  نننن ننننننن نننننن نننن نن نن ننننن نننننن. ننن8
ننننننن نننننن نننننن.
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".شخصه على المانلو لوالحرية الحياة في الحق" يضمن 3 المادة النسان حدقوقل العالمي العلن

 في بالمحاكمة الحق بشأن النسان لحدقوق اللورلوبية المحكمة على المعرلوضة الدقضايا من سلسلة هناك
 عن مدقنع.ًا حكم.ًا توفر الحالت هذهال ان  ،ملزمة ليست على الرغم من كونها .معدقولة زمنية فترة غضون

8 .معدقولة زمنية فترة غضون في بالمحاكمة الحق تفسير

انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة

. ننننننن ننننن ننننننن.1

  هيئة الدقضاةيعرب تحالف مراقبة المحاكمة عن عميق قلدقه إزاء الدعاءات بأن المحكمة المكونة من ريئيس
 الدقاضي فل.ح الهاجري، لوالدقاضي محمد أحمد عبد الدقادر لوالدقاضي عبد الرسول طنطالوي، ربما كانت غير قادرة

 على التصرف بشكل مستدقل عن السلطة التنفيذية، لوأن الدقضاة ليسوا في حل من إحدقاق العدالة ضمن مدالولت
  مارس/آذار بإخراج4المحاكمة. على سبيل المثال، طبدق.ًا لمحام ّي الدفاع لولقارب، عندما أمر الدقاضي في 

 المدعى عليهم من منشآت الحبس السري إلى سجون عامة، تجاهلت أجهزة أمن الدلولة هذا المر أربعة ايام،
.9 لولوقت صدلور التدقرير لم يكن قد تم الوفاء بالمر فيما يخص أحمد بن غيث السويدي.

 استدعي أقارب المتهمين إلى المحكمة بشأن أمر بتمديد الحتجاز، قابل الدقاضي عندما 2012لوفي يوليو/تموز 
 أحد القارب في ردهة المحكمة لوسأله لماذا هو هنا. ألوضح أنه يحتاج إلى الطلع على الحالة البدنية لشدقيدقه
 لوألوضح أنه لم يره أحد منذ ثلثة أشهر. لوقتها أصدر الدقاضي أمر.ًا بأن ُيسمح للمدعى عليه بمدقابلة شدقيدقه على

 انفراد أثناء لوجوده في المحكمة. لوتجالوزت أجهزة المن هذا المر فور.ًا. في نهاية المطاف تم الوصول إلى حل
لوسط، حيث ُسمح له برؤية شدقيدقه في حضور ضباط أمن.

 يجلس فريق الدعاء إلى يمين الدقضاة، أقرب إليهم من الدفاع، الذي يجلس إلى موايئد في مواجهة الدقضاة. عندما
 ُترفع الجلسة، يلجأ الدقضاة لوالدعاء إلى حجرة لواحدة. يفتح هذا المجال أمام الخوف على عدم المسالواة في
 المعاملة بين الدفاع لوالدعاء، لوأن المحاكمة ربما كانت غير محايدة ألو مستدقلة عن ادعاء أمن الدلولة. ُيتا.ح

 للمدعي بوضو.ح فرصة مناقشة الدقضية خارج قاعة المحكمة في ظل الستبعاد التام لمحام ّي الدفاع. هذه الدرجة
من قدرة الدعاء على الوصول حصر.ًا للدقضاة ل تستدقيم مع مدقتضيات حيادية المحكمة تجاه جميع الطراف.

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

11تم نقل أحمد السويدي الى سجن الرزين وهو امركز اعتقال رسمي لينضم الى المعتقلين الرخرين وذلك بعد الجلسة الثانية في      9  
   بوقت قصير2013آذار 
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  (دون إظهار2013 مارس/آذار 19ُتهظهر كيفية الجلوس في المحكمة يوم صورة من موقع موالي للحكومة 

قوات المن بين المدعى عليهم وأقاربهم في الخلفية).

 . نننننن ننن نننننن ننننن ننننننن ننننن نن ننننن2
.ننننننن نننننن

 عاء حتى بعد اندقضاء الجلسةلم يتوفر لفريق الدفاع مستندات الدانة التي تشمل التهامات لوملف قضية الد
  آلف صفحة. لم تضم النسخة التي حصل عليها محامو الدفاع6اللولى. يبلغ عدد صفحات ألوراق الدقضية نحو 

  مارس/آذار. أما الدقاضي الذي4مستندات الدفاع التي ُسلمت إلى الدقاضي في المحكمة أثناء الجلسة اللولى يوم 
 كان رد فعله اللول رفض أخذ المستندات الخاصة بالدفاع، فدقد اقتنع في نهاية المطاف بأن عليه أخذها. لكن لم

 تصل اللوراق المذكورة إلى ملف الدقضية الصادر عن المحكمة كما هو متوقع. يشير رد فعل المحكمة لومعاملة
 مستندات الدفاع المذكورة إلى اعتبار هذه المستندات أقل أهمية لوقيمة من مستندات الدعاء. ترقى هذه المور إلى

كونها خرق إضافي لمبدأ تسالوي الدعاء لوالدفاع في مدالولت المحاكمة.

. نننننن ننن نننننننن نننن ننننننننن.3
 

 ينل محامو الدفاع فرصة مدقابلة جميع المدعى عليهم قبل المحاكمة لومن ثم لم يتمكنوا من تحضير دفاعهم علىلم 
 النحو المليئم لوالذي ُيعرض أثناء الجلسات. لومن بين اللدقاءات الدقانونية التي تمت أثناء تواجد المدعى عليهم

 لم تكن أي منها تراعي متطلبات المتيازات الخاصة بالدفاع، لوكانت جميع.ًا فيعتدقد انه بأماكن الحتجاز،ُ ي
.ًل، فهو يرقى لكونه النتهاك الكثر عمدق.ًا لمدقتضيات  حضور مسؤلولي أمن الدلولة. إذا كان هذا المر قد حدث فع

علقة المحامي بالموكل.

 تم لوضع المدعى عليهم في المحكمة ليس فدقط لوراء حاجز زجاجي، بل أيض.ًا لوراء صف من الحراس. من
 المستحيل إذن على محام ّي الدفاع معرفة ما لدى موكليهم من تعليمات. الوقت الوحيد المتا.ح للتواصل بين
 الطرفين، بين المحامين لوالموكلين، هو أثناء المؤتمرات الدقصيرة مع السجن بعيد.ًا عن المحكمة. تم إخطار

التحالف بأنه لم يكن متاح.ًا لجميع المدعى عليهم مدقابلة محامي حتى لوقت الجلسة اللولى.
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. نننن نن نننننن نننننننن.4

  شخص لواحد. أمضى بعضيستمر تواجد جميع المدعى عليهم الذكور في الدقضية رهن الحتجاز باستثناء
المدعى عليهم لوراء الدقضبان نحو عام في ظرلوف شاقة لوُيزعم أنهم تعرضوا للتعذيب لوالمعاملة السيئة.

 معرلوف عن جميع المدعى عليهم أنهم كانوا أصحاب سمعة طيبة، قبل تعرضهم للحتجاز، لوهم أصحاب مكانة
 عالية في المجتمع. بينهم الشيخ سلطان بن كايد الدقاسمي، ريئيس مجلس إدارة جمعية الصل.ح لوابن عم حاكم

 إمارة رأس الخيمة، لوثلثة قضاة، لواثنين من المحاميين المعنيين بالدقانون الدستوري لوحدقوق النسان، من ذلوي
 المكانة البارزة، لوهما الدكتور محمد المنصوري، لوالدكتور محمد الركن. يدقول المدعى عليهم بأنه نظر.ًا لصلتهم
 العايئلية لوالجتماعية الدقوية في المارات، فل يوجد خطر لن يحالولوا الهرلوب من الدقضية. يعاني بعض المدعى
 عليهم الن من تدهور حالتهم الصحية، ل سيما أحمد بن غيث السويدي، لوهو مسؤلول حكومي كبير لواقتصادي
 مشهود له بالكفاءة، لويعد اعترافه حجر الزالوية في ملف قضية الدعاء. لدقد ظهر في حالة صحية بدنية لونفسية

سيئة لوتشعر أسرته بالدقلق العميق عليه.

لم ُتتح فرصة للطعن على قرارات رفض الكفالة. لم يتم إبداء أسباب لهذه الدقرارات.

 اي في الو متى المعرلوف غير لومن .السبوع في يومين ألو يوم بمعدل أيام في تجريلولحد الن  المحاكمةان 
 الحق لهم فان جنايئية تهمة تحديد ذمة على يجري احتجازهم المتهمون مادامة. الدقادم   ستجري الجلساتمعدل

 الطريدقة هذه مثل في الدقانونية نظمها تنظيم الدلول على يتعينلو المختصة السلطات جانب من خاصة عناية في
. معدقوللوقت غضون في المحاكمة ضمان متطلبات تلبي محاكمها أن يمكن التي

 تحديد يتم لم كذلكلو مبرر أي دلونالكفالة  من حرموا لوقد ،سنة من لكثر اعتدقالهم تم قد المتهمين من ان العديد
 وضو.حال عدملو الخمول فتراتفان  الظرلوف مثل هذه في. محاكمةلل المستدقبلية الدارة أجل من زمني جدلول

.لواجب المضي قدم.ًا فيها قد تم انتهاكه أن إلى تشير المحاكمة تدقدم فيما يخص 

 ظرلوف في تعرب المنظمات التي اجتمعت على مراقبة هذه المحاكمة عن عميق قلدقها إزاء استمرار الحتجاز
 لوالتي تمثل خرق.ًا للحق في الحرية لوالسلمة للفراد على مستوى ج ّد للطعن فرصة لوجود عدملو النتهاك ،سيئة

أساسي.

النتائج
  الج ّدية الدقابلة للتصديق. يبدلو أن الدقاضي أخفق في الضطلع بواجبه المتمثل في التحدقيق في الدعاءات1

بتعرض المدعى عليهم للتعذيب أثناء احتجازهم قبل بدء المحاكمة.
. تجري المحاكمة في خرق للمعايير المعترف بها دلولي.ًا للمحاكمة العادلة، للسباب المذكورة أعله.2

خلفية

 ل يعتمد النظام السياسي في الماراتي على الديمدقراطية. ل توجد أحزاب سياسية لول تتوفر فرصة للمواطنين
 للتصويت لختيار قايئدهم المفضل. في الوقت الحالي يعد المجلس الوطني التحادي هو الهيئة الستشارية التي

يدقرر عضويتها هيئة انتخاب معينة بعد إجراء فحوصات من منطلق أمن الدلولة لمليئمة العضاء لمناصبهم.

  عندما لوقعت مجموعة من أبرز الكاديميين2011 مارس/آذار 3تعود الوقايئع المؤدية إلى المحاكمة إلى 
 لوالمثدقفين على رسالة تدعو حاكم المارات العربية المتحدة إلى استحداث إصلحات ديمدقراطية في المارات.

طلبت الرسالة ما يلي:

 نننننن نننن ننننن نننننن نننننن نننننننن نن ننن. 1
 نننن ننننننننن ننن نننننن نن ننننن ننننننننننن

ننن نننننن.
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 ننننن نننننن ننننننننن ننن ننننن ننننننن نننننن. 2
 نننننننن ننن نننن نن [نننننن] ننننننننن ننننننننن

ننننننننن ننننن.

نننننن ننن ننننننن ننننن ننننن ننن ننن: 

 . ننننن ننننننن ننننن نننن نننن نننن نننننن نننننن1
نننننننننن ننننننن ننننن ننننن ننننننن.

 . ننن ننننن ننننن نن نننننن نن نننن ننننن نننننن2
ننننننن.

 . نننننن نننننن نننننننن نننننن ننننننن ننن ننننن3
   نننننننننننن نننننننننن ننننننننن نننننننن

 نننن ننننن نننننننن ننننن ننننننن ننننن ننننن
ننننننننن نننن نننن نننننن نننن ننن نن ننن.

 طبدق.ًا لعضاء الصل.ح فإن العريضة كانت رد.ًا على سنوات من اختراق أمن الدلولة لمنظمات المجتمع المدني في
 المارات لواستهداف أعضاء الصل.ح بالمضايدقات. شملت المضايدقات تأخير الترقيات لومنعها في العمل،

 لوالفصل من العمل، لوسحب المنح الدراسية من الطلب، لومنع التراخيص التجارية، لومنع العضاء من مغادرة
البلد، لوأخير.ًا إغلق الجمعية.

  قبضت قوات المن على خمسة نشطاء، أصبحوا معرلوفين بمسمى الماراتيون الخمسة،2011لوفي عام 
 لوبعضهم كانوا ممن لوقعوا على العريضة، لواتهمتهم بإهانة حكام المارات. تم الُحكم عليهم بثلث سنوات، لوفيما

.2011بعد خرجوا بموجب عفو في نوفمبر/تشرين الثاني 

  تمت مصادرة جنسية لوجوازات سفر لوألوراق هوية سبعة من أعضاء2011 ديسمبر/كانون اللول 4لوفي 
  أبريل/نيسان اتهموا بأنهم أجانب يدقيمون بصفة غير قانونية، لوتم الدقبض عليهم لواحتجازهم في9الصل.ح. لوفي 

  لواحتجزلوا في عزلة عدة2012سجن شهامة في أبو ظبي. ثم ندقلوا إلى مواقع غير معلومة في أغسطس/آب 
أشهر.

 "الماراتيون السبعة". بحلولفي أعدقاب ذلك، قامت قوات المن بالدقبض على أي نشطاء يطالبون بالفراج عن 
  ناشط.ًا لوقاضي.ًا لومحامي.ًا لوأكاديمي.ًا لومفكرين64يوليو/تموز، كانت قوات المن الماراتية قد قبضت على أكثر من 

 بارزين طالبوا بالفراج عن المحتجزين ألو دعوا إلى حرية التعبير.  كان بينهم رجال قانون يحظون باحترام
 كبير، لوحتي في جلسات المحاكمة الخيرة، اشار الدقاضي الذي تراس المحاكمة الى أحد المتهمين، لوهو الدكتور

 11محمد الركن، بمصطلح محترم بكونه "ميزان العدالة".  في أثناء موجة العتدقالت التالية، تم الدقبض على 
  تم2013شخص.ًا من ذلوي الجنسية المصرية، لواتهموا بدعم الخوان المسلمين في مصر. في يناير/كانون الثاني 

  شخص.ًا. تم الفراج عن السيدات94 سيدة من أقارب المحتجزين، ليصبح إجمالي عدد المتهمين 13الدقبض على 
بكفالة.

 يتحدث أقارب المحتجزين عن مضايدقات مستمرة. ليس لدى الكثير منهم الن الموال الكافية بعد تجميد حساباتهم
 المصرفية. يعاني أطفالهم من التمييز في المدارس. لوقد تم الدقبض على ابناء للمحتجزين لواحتجزلوا ثماني ساعات

  ابنة الدكتور محمد المنصوري حالولو اعتدقالها لوبعد مارس/آذار لحملهم صور لبايئهم إلى جوار المحكمة.4في 
  مارس/آذار22 صباح.ًا من الساعات اللولى في يوم 3ذلك اخفت نفسها. عبد ال الحديدي تم اعتدقاله في الساعة 

2013.
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 مارس/آذار14. المتهمون بتاريخ 1الملحق  

S/N Name Ag
e

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

Not in 
Prison

- Dubai

3 Saeed  Naser  Al-
Tunaiji
سعيد ناصر الطنيجي

Not in 
Prison

- Ras Al-
Khaimah

12



4 Mohamed  Jassim 
Al-Nuaimi
محمد جاسم النعيمي

Not in 
Prison

- Ras Al-
Khaimah

5 Ahmed 
Mohammed  Al-
Shaibah

Not in 
Prison

- Ajman

6 Hamad 
Mohammed  Al-
Shamsi

Not in 
Prison

- Ajman

7 Khaled  Fadel 
Ahmed  
خالد فضل أحمد

In Prison 02/03/2013 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

8 Salem  Mousa 
Alhalyan  Al-Tuniji
 سييالم موسييى الحليييان

In Prison 02/03/2013 Ras Al-
Khaimah

Al-Razeen

9 Ahmed  Hajji  Al-
Qobaisi
أحمد حجي القبيسي

In Prison 02/03/2013 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

10 Ahmed Hassan Al-
Rostomani
احمد حسن الرستماني

In Prison 02/03/2013 Dubai Al-Razeen

11 Tawfeeq Yousif Al-
Sheikh
توفيق يوسف الشيخ

In Prison 02/03/2013 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

12 Ahmed  Knyed  Al-
Muhairi
احمد كنيد المهيري

In Prison 02/03/2013 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

13 Ismael  Abullah  Al-
Hosani
 إسيييييماعيل عبيييييدالله

In Prison 02/03/2013 Sharjah Al-Razeen

14 Adel  Ahmed  Al-
Zarouni
عادل أحمد الزرعوني

In Prison 01/03/2013 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

15 Fahad  Abdulqader 
Al-Hajiri
فهد عبدالقادر الهاجري

In Prison 02/03/2013 Dubai Al-Razeen

16 Jassim  Rashid  Al-
Shamsi
جاسم راشد الشامسي

Not in 
Prison

- Sharjah

17 Mohammed 
Abdullah  Al-
Shaami

In Prison 07/03/2013 Sharjah Al-Razeen

18 Ahmed  Mohamed 
Saleh  Al-Hammadi
 أحميييد محميييد صيييالح

In Prison 01/03/2013 Sharjah Al-Razeen

19 Khalaf 
Abdulrahman  Al 
Rumaithi

Not in 
Prison

- -

20 Ali Mohammed Bin 
Hajar  Al-Shehhi
 علييي محمييد بيين حجيير

In Prison 02/03/2013 Ras Al-
Khaimah

Al-Razeen

21 Saleh  Al-Dhufairi  
صالح الظفيري

53 In Prison 29/04/2012 Ras Al-
Khaimah

Al-Razeen

22 Mohamed 
Albdulrazzaq 
Alsidiq  

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

23  Ahmed Ghaith  Al 
Suwaidi  
أحمد غيث السويدي

52 In Prison 26/03/2012 Abu 
Dhabi

Unknown
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24 Dr. Ali Al Hammadi
الحمادي علي. د

51 In Prison 09/04/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

25 Dr.  Shaheen 
Alhosani
د. شاهين الحوسني

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

26 Husain  Al  Jabiri
حسين الجابري

53 In Prison 09/04/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

27 Hassan  Al  Jabiri
الجابري حسن

52 In Prison 09/04/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

28 Ibrahim  al 
Marzooqi
 ابراهيم المرزوقي

42 In Prison 09/04/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

29 Zaabi
د. أحمد الزعابي

47 In Prison 26/03/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

30 ultan Bin Kayed Al 
Qasimi
 د. سيييلطان بييين كاييييد

55 In Prison 20/04/2012 Ras Al-
Khaimah

Alsader

31 Salim  Sahooh
سالم ساحوه

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

32 Ahmed  Al  Tabour 
Al  Nuaimi  
 أحمد الطابور النعيمي

48 In Prison 18/05/2012 Ras Al-
Khaimah

Al-Razeen

33 Abdulrahman  Al 
-Hadidi
عبدالرحمن الحديدي

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

34 Dr.  Mohamed  Al 
Mansoori  
د. محمد المنصوري

55 In Prison 16/07/2012 Ras Al-
Khaimah

Alwathba

35 Khalifa  Al-Nuaimi  
 خليفة النعيمي

25 In Prison 16/07/2012 Sharjah Alwathba

36 Rashid  Omran  Al 
Shamsi  
راشد عمران الشامسي

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

37 Khalid  Al  Sheiba 
Al-Nuaimi  

النعيمي الشيبة خالد  

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

38 Omran  Al 
Radhwan

الرضوان عمران

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

39 Yassi
د. ابراهيم الياسي

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

40 Hosani
محمود الحوسني

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

41 Husain  Al-Najjar  
النجار حسين

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

42 Dr.  Mohamed 
Abdulla  Al-Roken
د. محمد الركن

50 In Prison 17/07/2012 Dubai Alwathba

43 Rashid  Al-Roken
راشد محمد الركن

26 In Prison 17/07/2012 Dubai Al-Razeen
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44 Abdullah  Al-Hajiri
عبد الله الهاجري

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

45 Essa  Al-Sari  
السري عيسى

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

46  Salim  Hamdoon 
Alshehhi
سالم حمدون الشحي

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

Alwathba

47 Dr. Issa Khalifa Al-
Suwaidi
د. عيسى السويدي

46 In Prison 19/07/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

48 Juma  Darwish  Al-
Felasi
جمعة الفلسي

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

49 Tariq  Al-Qasim
الدقاسم طارق

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

50 Dr.  Saif  Al  Egleh
د.سيف العجلة

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

51 Hamad  Roqait
حمد رقيط

61 In Prison 24/07/2012 Sharjah Alsader

52 Mohammed Abdan 
Al-Naqbi
محمد عبدان النقبي

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

53 Dr.  Adnan  Julfar
د. عدنان جلفار

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

54 Tariq  Hassan  Al-
Qattan
طارق حسن القطان

41 In Prison 24/07/2012 Um Al-
Quwain

Al-Razeen

55 Musabeh  Al-
Rumaithi
مصبح الرميثي

44 In Prison 24/07/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

56 Abdulrahmeem Al-
Zaroon
عبدالرحيم الزرعوني

43 In Prison 24/07/2012 Um Al-
Quwain

Al-Razeen

57 Abdulsalam 
Darwish
 عبدالسل م درويش

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

58 Saeed  Nasser  Al-
Wahidi
سعيد ناصر الواحدي

49 In Prison 25/07/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

59 Ali Abdullah mahdi 
Al  Manie
 عليييي عبيييدالله مهيييدي
 المانعي

45 In Prison 25/07/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

60 Khalid Mohammed 
Alyammahi
خالد محمد اليماحي

34 In Prison 30/07/2012 Al-
Fujairah

Al-Razeen

61 Hassan 
Mohammed Al 
Hammadi
حسن محمد الحمادي

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

62 Ahmed Saqer 
Alsuwaidi
 أحمد صقر السويدي

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

63 Saif Aletr
سيف العطر

57 In Prison 30/07/2012 Al-
Fujairah

Al-Razeen
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64 Najeeb Amiri
نجيب أميري

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

65 Bader 
Abdulrahman  Al 
Hammadi
 بييييييدر عبييييييدالرحمن
الحمادي

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

66 Fuad Mohammed 
Alhammadi
فؤاد محمد الحمادي

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

67 Ahmed  Saif 
Almatri
أحمد سيف المطري

47 In Prison 31/07/2012 Al-
Fujairah

Al-Razeen

68 Dr.  Ali  Humaid  Al 
Nuaimi
 د. علي حميد النعيمي

51 In Prison 31/07/2012 Ras Al-
Khaimah

Al-Razeen

69 Abdulaziz  Hareb
 عبييييد العزيييييز حييييارب
المهيري

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

70 Ali Abdulla Alkhaja
علي عبدالله الخاجة

47 In Prison 28/08/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

71 Ahmed  Awad 
Alsharqi
أحمد عوض الشرقي

47 In Prison 28/08/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

72 Jamal Awad 
Alsharqi
جمال عوض الشرقي

41 In Prison 28/08/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

73 Abdulla Al-Jabri
عبدالله نصيب الجابري

48 In Prison 28/08/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

74 Rashid Khalfan Bin 
sabt
راشد خلفان بن سبت

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

Al-Razeen

75 Ali  Salim Algawws 
Al-Zaabi
 علي سالم الغواص
الزعابي

54 In Prison 31/08/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

76 Ali Saeed Al-Kindi
علي سعيد الكندي

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

77 Khamis  Saeed  Al-
Sam  Al-Zyoudi
 خمييييس سيييعيد الصيييم
الزيودي

45 In Prison 09/09/2012 Al-
Fujairah

Al-Razeen

78 Dr. Hadif Al-Owais
 د. هادف العويس

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

79 Mohammed Al-
Abdouli
محمد ذياب العبدولي

45 In Prison 11/10/2012 Abu 
Dhabi

Al-Razeen

80 Abdulraheem Naqi
عبدالرحيم نقي

59 In Prison 12/10/2012 Ras Al-
Khaimah

Al-Razeen

81 Mansoor Al 
Ahmadi
منصور الحمدي

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

82 Fatima Al Salaqi
  فاطمة الصلقي

52 Not in 
Prison

- Ajman
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83 Hadia Abdul Aziz
 هادية عبدالعزيز

43 Not in 
Prison

- Sharjah

84 Dr. Jameela Al 
Shamsi
 د. جميلة الشامسي

52 Not in 
Prison

- Sharjah

85 Ameena Al 
Shaibah
 أمينة الشيبة

59 Not in 
Prison

- Ajman

86 Huda Bin Kamel
هدى بن كامل

51 Not in 
Prison

- Sharjah

87 Naeema Al 
Marzouqi
نعيمة المرزوقي

52 Not in 
Prison

- Abu 
Dhabi

88 Naeema Yahya
نعيمة يحيى

49 Not in 
Prison

- Sharjah

89 Najeeba Al 
Hashimi
نجيبة الهاشمي

52 Not in 
Prison

- Ras Al-
Khaimah

90 Hessa Al Dhufairi
حصة الظفيري

50 Not in 
Prison

- Ras Al-
Khaimah

91 Dr. Mariam Al 
Dhufairi
 د. مريم الظفيري

55 Not in 
Prison

- Ras Al-
Khaimah

92 Majidah  Al  Faris
 ماجدة الفارس

51 Not in 
Prison

- Al-
Fujairah

93 Najeeba Al Refaie
 نجيبة الرفاعي

45 Not in 
Prison

- Ajman

94 Fatima  Humaidan 
Al  Zaabi
 فاطمة حميدان الزعابي

50 Not in 
Prison

- Abu 
Dhabi
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