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 "التآمر على نظام الحكم"ـب تهمينما إماراتي    49د بالتعتيم على محاكمة تند  " مراسلون بال حدود" 

ة على جلسات بشدة التعتيم اإلعالمي الذي فرضته السلطات اإلماراتي" مراسلون بال حدود"تدين منظمة 
 ."التآمر على نظام الحكم"بتهمة  مالحقينإماراتيا  49المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة 

ت، كان خالل الجلسات األربع التي مر  . جنبية من حضور المناقشاتاإلعالم األوسائل  فقد منعت السلطات  
آذار /مارس 62جلسة ل ر بالنسبةتقر  في حين . حاكمةوسائل اإلعالم المحلية بتغطية الممسموحا فقط ل

 .الحظين األجانب، ترك عائالت المتهمين أمام باب المحكمة، إلى جانب وسائل اإلعالم والم6102
آذار الجاري وأحيل إلى /مارس 66، يوم عبد اهلل الحديديالمواطن اإللكتروني من جهة ثانية، تم توقيف 

على أحد عناصر أمن المحكمة ( الكاذب) عتدا اال ي  ت  في أبوظبي، وهو متابع بتهم مركز شرطة الخالدية
 وتستند التهمة األخيرة إلى .تويترغريد شبكة التعلى " أخبار كاذبةنشر "، وآذار الجاري/مارس 04يوم 
تحادي االقانون ال مرسوم) 6106الصادر نهاية عام  مكافحة جرائم تقنية المعلوماتب ن الجديد المتعلقالقانو 
ِعل ليكون مبر  (2102لسنة  5رقم  . حرية التعبير واإلعالم في اإلماراتمن  ،بشكل صارخ ،را للحد  ، الذي ج 

، طلبا 2102آذار /مارس 25، فإن القاضي رفض يوم "مراسلون بال حدود"وحسب معلومات حصلت عليها 
 22م في جلسة يوم ع أن يحاك  ومن المتوق  . م به محامي هذا المواطن اإللكتروني لإلفراج المشروط عنهتقد  

 .آذار الجاري/مارس
 هو للتوقيف، بسبب ما نشر  41من أقارب المعتقلين الـ 10ض يتعر  أن ، مركز اإلمارات لحقوق اإلنسان وق عيتو 

 .المحاكمةهذه متعلقة بمن معلومات  على شبكات التواصل االجتماعي
اإلنسان، الشبكة العربية لمعلومات أرسل كل من مركز الخليج لحقوق اإلنسان، الفدرالية الدولية لحقوق وقد 

لرصد ومتابعة  بعثة إلى اإلمارات العربية المتحدةحقوق اإلنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 
، في حين م ِنع ممثلو منظمة العفو الدولية من الدخول إلى المحكمة وام ِنعن يالمراقب هؤال  أن   إال  . المحاكمة

 .أصالا  بدورهم من دخول البالد
منظمات ت عنى بالدفاع عن  ة  عد  كانون الثاني الماضي، أدانت /في الثامن والعشرين من شهر ينايرذكر أنه ي  

المدافعين عن حقوق اإلنسان والناشطين ، موجة القمع التي تطال "مراسلون بال حدود"، بينها حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان في اإلمارات سجل  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لستعراض السياسيين عشية ا

 .العربية المتحدة
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