
 
 

 عدم تسلیم الناقد السیاسي #شریف_عثمان إلى مصر حیث یواجھ خطر التعرض للتعذیب  ینبغي على اإلمارات
 

إلى مصر، حیث   شریف عثماننحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث سلطات دولة اإلمارات العربیة المتحدة على عدم ترحیل  
اإلعادة  عدم  لمبدأ  انتھاكاً  التسلیم  یشكل  قد  اإلنسان.  انتھاكات حقوق  من  للتعذیب وغیره  التعرض  لخطر  سیكون عرضة 

. كما نحث  2012اإلمارات طرف فیھا منذ عام   من اتفاقیة مناھضة التعذیب، والتي  3القسریة المنصوص علیھ في المادة  
 .اإلمارات على اإلفراج عن عثمان فوراً 

 
.  الیوتیوب عثمان ھو ضابط سابق في الجیش المصري، كان ینتقد بشكل صریح الحكومة المصریة، بما في ذلك على قناتھ على  

، سافر 2022نوفمبر  4في والیة ماساتشوستس. في تاریخ  یحمل عثمان الجنسیة المزدوجة للوالیات المتحدة ومصر، ویقیم  
نوفمبر، كان عثمان خارج مطعم حین اقترب منھ رجالن یرتدیان مالبس    6إلى دبي في زیارة عائلیة. وبعد یومین، أي في  

بر إلى سجن نوفم  8مدنیة ویقودان سیارة سوداء وطلبوا منھ اللحاق بھما. تم اعتقالھ في مقر الشرطة في دبي قبل نقلھ في  
 دبي المركزي، حیث ال یزال محتجزاً حتى اآلن.

 
نوفمبر، أبلغھ النائب العام بأنھ مطلوب من قبل مصر، بینما كان یشیر بشكل غامض إلى مقاطع فیدیو لعثمان والتي    8في  

العتقال مطلقاً،  ولم یتعرض ل  2020. ومع ذلك، بما أن عثمان سافر سابقاً إلى دبي في عام  2019یعود تاریخھا إلى عام  
األمریكي جو   ، خالل زیارة الرئیس2022نوفمبر  11في   دعوتھ لالحتجاجات السلمیةتعتقد عائلتھ أن اعتقالھ كان رداً على 

 ).COP27بایدن إلى مصر لحضور مؤتمر األمم المتحدة لتغیر المناخ (
 

منذ اعتقالھ، ُحرم عثمان من حقھ في الطعن في شرعیة اعتقالھ، وواجھ العدید من العوائق التي منعتھ من ممارسة حقھ في 
 التواصل مع محاٍم، وھو الذي لم یقم بعد بزیارتھ في السجن. 

 
 30نوفمبر، تم تمدید اعتقال عثمان لمدة    30یوماً لتقدیم طلب تسلیم شامل. في    30العامة السلطات المصریة    ومنحت النیابة

یوماً أخرى. على الرغم من أنھ أُبلغ في البدایة أن اعتقالھ كان بناًء على نشرة حمراء صادرة عن اإلنتربول بناًء على طلب  
، وھي مؤسسة مجلس وزراء الداخلیة العربالمذكرة تم تعمیمھا من خالل  مصر، فقد تم توضیح ذلك الحقاً حیث تبین أن  

 تابعة لجامعة الدول العربیة.
 

المتحدة ومصر طرفان في   العربیة  القضائياإلمارات  للتعاون  العربیة  الریاض  المطلوبین  اتفاقیة  التي تحظر فقط تسلیم   ،
 "لجریمة ذات طابع سیاسي"، لكنھا ال تأخذ في االعتبار مخاطر التعذیب في الدولة الطالبة. 

 
األمم المتحدة   حث خبراء، 2022التعذیب في یولیو بعد مراجعة سجل دولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل لجنة مناھضة 

من االتفاقیة والتأكد في القانون والممارسة من عدم طرد أي شخص أو   3اتھا بموجب المادة  الدولة على "[أ] التقید بالتزام
أو سوء   للتعذیب  التعرض  في خطر  بأنھ سیكون  لالعتقاد  أسباب جوھریة  توجد  أخرى حیث  دولة  إلى  تسلیمھ  أو  إعادتھ 

 المعاملة".
 

روب سوء المعاملة منتشرة في مصر، بما في ذلك ضد في ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن ممارسة التعذیب وغیره من ض
في عام   السلمیین.  والنقاد والمتظاھرین  المعارضة  أن    وجدت،  2017رموز  المتحدة  لألمم  التابعة  التعذیب  لجنة مناھضة 

https://www.menarights.org/ar/case/shryf-thman
https://www.youtube.com/@SherifOsmanClub
https://www.youtube.com/watch?v=b4zmWeD6K-c
https://www.aim-council.org/
https://manshurat.org/node/3842
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstCYii%2FcEaJpOJJ%2BEuS5zf36QKX8pkF4RByipUTteEtgyS08tLfrr2UpwKS%2Br%2BBi7W1yeWHOiGr3OaND9cmE9AxRySLFB%2BWqvUzB73s37YBA
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebJtOzHl9Ya%2Bxza%2BE%2BvtPfEMjvoay0x2iV30x2zj4TLGEMjRXVex9Q%2FNhnR3%2FZHIww27bw4ZF3htxFLucJ9b7NxE%3D


المعلومات التي قدمتھا المنظمات غیر الحكومیة ومصادر األمم المتحدة "تؤدي إلى استنتاج ال مفر منھ بأن التعذیب ممارسة  
 منھجیة في مصر". 

 
معارضتھ لسیاساتھ على قناتھ على الیوتیوب، فإنھ كون عثمان ناقداً للرئیس المصري عبد الفتاح السیسي، وبعد أن عبر عن 

یواجھ خطراً متزایداً، وعلى ھذا النحو یحث الموقعون أدناه السلطات اإلماراتیة على إطالق سراحھ فوراً و على عدم ترحیلھ  
 إلى مصر. 

 
 الموقعون: 

 (Access Now)أكساس ناو 
 (ICFUAE)الحملة الدولیة للحریة في اإلمارات 

 ) DAWNالدیمقراطیة اآلن للعالم العربي (
 (ALQST)القسط لحقوق اإلنسان 

 (ICJHR)المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان 
 ) OMCTالمنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب (
 (AVT-UAE)جمعیة ضحایا التعذیب في اإلمارات 

 حقوق اإلنسان أوالً  
 (Detained International)  د انترناشونالدیتاین

 (Redress)ریدرس 
 سالم للدیمقراطیة وحقوق االنسان

  (CIVICUS) سیفیكوس
  (FairSquare) فیر سكویر

 (Committee for Justice)كومیتي فور جستس 
 ) AFTEالفكر والتعبیر (مؤسسة حریة 

 ) HRFمؤسسة حقوق اإلنسان (
 مبادرة الحریة 

 (GCHR)مركز الخلیج لحقوق اإلنسان 
 مركز إعمال الحقوق 

 ) EDACمركز مناصرة معتقلي اإلمارات (
  منّا لحقوق اإلنسان

 منظمة العفو الدولیة
  (ACAT – France)فرنسا  –منظمة العمل المسیحي من أجل القضاء على التعذیب 

  19منظمة المادة  
 منظمة ھیومینا لحقوق االنسان والمشاركة المدنیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


