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 الموضوع: تعیین مسؤول بوزارة الداخلیة اإلماراتیة في رئاسة اإلنتربول

 حضرة األمین العام،

المفتش ، الریسي ناصر أحمد اللواء ترشیح عن أعلنت التي األخیرة التقاریر إزاء البالغ قلقنا عن لنعرب أدناه، الموقعون نحن إلیكم،                       نكتب

خالل االنتخابات ستجرى اإلنتربول). (منظمة الدولیة الجنائیة الشرطة لرئاسة ، المتحدة العربیة اإلمارات بدولة الداخلیة لوزارة                  العام

 اجتماع الجمعیة العمومیة یومي 7 و 8 دیسمبر في أبو ظبي ، اإلمارات العربیة المتحدة.

وبحسن بفعالیة مهمتها تنفیذ على المنظمة قدرة على بشدة ویؤثر اإلنتربول وسمعة مهمة یقوض أن شأنه من الریسي السید تعیین أن                       نعتقد

المتعلقة المعلومات عن اإلعالن یتم لم االنتخابیة: العملیة في والرقابة الشفافیة إلى االفتقار إزاء بالقلق نشعر ، ذلك إلى باإلضافة                      نیة.

 بالمرشحین للرئاسة ، ولم یخضع المرشحون إلجراءات التدقیق من قبل الدول األطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

النظام من الثانیة المادة تنص ورسالته. قیمه یجسد أن الرئیس على یجب ، العام األمین مسؤولیة ضمن تقع اإلنتربول عملیات أن ندرك                        بینما

في الجنائیة الشرطة سلطات جمیع بین المتبادلة المساعدة من ممكن قدر أكبر وتعزیز "ضمان هو المنظمة هدف أن على لإلنتربول                      األساسي

 حدود القوانین القائمة في البلدان المختلفة وبروح "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"".

الدولة، أمن مرافق في المعاملة وسوء للتعذیب المنهجي االستخدام ذلك في بما ، اإلنسان حقوق مجال في السیئ اإلمارات سجل إلى                       بالنظر

مهمة و اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن روح مع كبیر بشكل ویتعارض اإلنتربول بسمعة یضر أن شأنه من رئیسًا الریسي السید تعیین                       فإن

 المنظمة. وفي هذا الصدد ، نود أن نذكر التقاریر السابقة حول  إساءة استخدام  اإلمارات للنشرات الحمراء لإلنتربول.

دولة في والشرطة األمن قوات وإدارة تنظیم على اإلشراف الریسي السید مسؤولیات تشمل ، الداخلیة وزارة في الحالي العام المفتش                      بصفته

وقوات الشرطة ضد المقدمة الشكاوى في والتحقیق ، الوزارة إدارات مختلف في دوریة تفتیش عملیات وإجراء ، المتحدة العربیة                     اإلمارات

 األمن و عناصرها. السید الریسي مسؤول مباشرة أمام نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة.

مما ، منهجي بشكل السلمیین المنتقدین استهداف في یستمر أمني جهاز من جزء هو الریسي السید ، المتحدة العربیة اإلمارات لدولة                       كممثل

في اإلنسان حقوق عن والمدافعون السیاسیون والنشطاء والصحفیون المحامون تعرض الدولة. في تقریًبا موجود غیر المدني الحّیز                   یجعل

تهم ذلك في بما ، آرائهم عن السلمي للتعبیر نتیجة تعسفي واحتجاز وتعذیب قسري واختفاء ترهیب وأسالیب قاسیة انتقامیة ألعمال                      اإلمارات

المنهجیة "المشكلة إزاء قلقه عن ، مؤخًرا صدر رأي في ، التعسفي باالحتجاز المعني المتحدة األمم فریق أعرب "اإلرهاب". بـ تتعلق                       ملفقة

یشكل "قد الدولي للقانون انتهاك في الحریة من الممنهج الحرمان أن مضیًفا ، المتحدة" العربیة اإلمارات في التعسفي باالحتجاز                     المتعلقة

 جرائم ضد اإلنسانیة . "

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/10/01/exclusiveuae-police-chief-accused-presiding-torture-british/
https://foreignpolicy.com/2018/12/03/the-scourge-of-the-red-notice-interpol-uae-russia-china/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session87/A_HRC_WGAD_2020_31_Advance_Edited_Version.pdf


من الرغم وعلى ، البالد حدود خارج اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الجسیمة االنتهاكات مسؤولیة اإلمارات تتحمل ، ذلك على                     عالوة

وال ، السعودیة تقودها التي العسكریة العملیات من جزًءا تظل اإلمارات أن إال ، 2019 عام في الیمن من البریة قواتها معظم انسحاب                         إعالن

مدى على جسیمة انتهاكات ارتكبت التي الیمنیة القوات لبعض الدعم تقدیم وتواصل ، الجنوبیة والمحافظات عدن في التواجد مستمرة                     تزال

 السنوات العدیدة الماضیة.

الجرائم مكافحة في الوكالة مصداقیة یقوض أن شأنه من لإلنتربول رئیًسا المتحدة العربیة اإلمارات في األمن رئیس انتخاب فإن ،                      أخیًرا

[...] السیبریة للتهدیدات االستجابة وتنسیق وفرز تحدید على األعضاء البلدان "یساعد ، مهمته من كجزء ، اإلنتربول أن نذكر                      اإللكترونیة.

التجسس برامج إلى طویلة فترة منذ اإلماراتیة السلطات لجأت ، ذلك ومع والتعطیل." الوقایة استراتیجیات تطویر في البلدان مساعدة                     [و]

سري فریق عن 2019 عام في رویترز أجرته تحقیق كشف المدني. المجتمع ونشطاء والصحفیین المعارضین الستهداف الدولة ترعاها                    التي

اإلمارات في اإللكتروني لألمن الوطنیة الهیئة جندته الذي ، رافین مشروع باسم المعروف ، السابقین األمریكیة المخابرات عمالء                    من

عن اإلماراتي المدافع كان اإلنسان. حقوق ونشطاء األجانب والصحفیین األخرى الحكومات مراقبة في االنخراط على اإلمارات                  لمساعدة

أهداف أحد ، إلكترونیة هجمات لعدة تعرضه بعد 2017 عام في اإلماراتیة األمن قوات قبل من اخفي الذي ، منصور أحمد اإلنسان                        حقوق

حقوق عن البارزة المدافعة الهذلول ، لجین تعرضت الحقوقي. بنشاطه تتعلق بتهم سنوات 10 لمدة بالسجن عقوبة حالًیا یقضي رافین.                     مشروع

المملكة إلى قسرًا ونقلها اعتقالها قبل اإللكتروني بریدها اخترقت التي اإلماراتیة السلطات قبل من إلكترونیة لهجمات ، السعودیة                    المرأة

 العربیة السعودیة في عام 2018. وال تزال في السجن حتى الیوم إنتقامًا من نشاطها.

عن المسؤولیة متكرر بشكل یتحمالن وفرد بدولة المنظمة تمثیل یتم أن وأهدافها، اإلنتربول رسالة مع یتعارض أنه نعتقد ، سبق ما ضوء                        في

من الدور لهذا مالءمتهم فحص یتم أن یجب اإلنتربول لرئاسة المرشحین أن نعتقد ، ذلك إلى باإلضافة اإلنسان. لحقوق الجسیمة                      االنتهاكات

اإلمارات دولة تكون أن ینبغي ال لذلك اإلنسان. لحقوق الدولیة بالمعاییر اإلنتربول التزام دعم إلى تسعى التي المناسبة التدقیق عملیات                      خالل

 العربیة المتحدة ، بشخص السید أحمد الریسي ، في موقع یرأس المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة.

 في ضوء ما سبق ، نحثكم على مشاركة المخاوف المذكورة أعاله مع الدول األعضاء في اإلنتربول قبل تعیین الرئیس المقبل للمنظمة.

 نشكركم على اهتمامكم ونحن على إستعداد إذا كنتم ترغبون في مناقشة هذا األمر.

 مع خالص التقدیر،
 

 حركة المسیحیین من أجل إلغاء التعذیب – فرنسا
 القسط لحقوق اإلنسان

 أمریكیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في البحرین
 جمعیة ضحایا التعذیب في اإلمارات

 سیفیكوس
(DAWN) الدیمقراطیة في العالم العربي اآلن 
 المركز األوروبي للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان

 مبادرة الحریة
 مركز الخلیج لحقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان أوال
 هیومن رایتس ووتش

 الحملة الدولیة للحریة في اإلمارات
 المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان

 الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان
 مّنا لحقوق اإلنسان

 المنظمة الدولیة لمناهضة التعذیب
  مشروع الدیمقراطیة في الشرق األوسط

 منظمة سام للحقوق والحریات
 UnidOSC المكسیك

https://gulfnews.com/world/gulf/yemen/uae-rejects-allegations-against-it-concerning-divisions-in-aden-1.65924767
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF
https://www.interpol.int/ar/4/6/1
https://citizenlab.ca/2018/09/hide-and-seek-tracking-nso-groups-pegasus-spyware-to-operations-in-45-countries/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-spying-raven/
https://menarights.org/ar/caseprofile/almdaf-n-hqwq-alansan-ahmd-mnswr-mhtjz-fy-alhbs-alanfrady-wzrwf-syyt
https://www.loujainalhathloul.org/arrest-torture-charges
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-raven-whitehouse/

