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 عاجل تحرك

 نهائي محتمل بحق مدافع عن حقوق اإلنسان حكم

ديسمبر/كانون األول  24من المتوقع أن تستمع المحكمة االتحادية العليا باإلمارات العربية المتحدة في 
وسجين الرأي أحمد منصور. وقد ُتصدر المحكمة ، لطعن المدافع البارز عن حقوق اإلنسان 2018

بتهم ، وُحكم عليه بالسجن لعشرة أعواٍم 2018مايو/أيار  29حكمها النهائي. فقد ُأدين أحمد منصور في 
 ."ورموزها الدولةاإلساءة إلى "بينها  من

العليا في  التحاديةمحكمة االدائرة أمن الدولة ب أمام حقوق اإلنسان أحمد منصور البارز عن مدافعالَيمُثل 
. وليس 2018ديسمبر/كانون األول  24في  الستئناف الحكم عاصمة اإلمارات العربية المتحدة أبو ظبي

 هناك ما يشير إلى إن كانت المحكمة سُتصدر حكمها النهائي.

أحمد في أبو ظبي على  دائرة أمن الدولة بمحكمة االستئناف االتحادية، حكمت 2018مايو/أيار  29ففي 
ألف دوالٍر أمريكي(.  270بالسجن لعشرة أعواٍم ودفع غرامة مالية قدرها مليون درهٍم إماراتي )حوالي  منصور

من كما أمرت المحكمة أيًضا بأن ُيوضع تحت المراقبة لمدة ثالثة أعواٍم بعد اإلفراج عنه. وكان ُأدين بتهٍم 
معلومات مغلوطة واإلضرار  منوا قادتها، و"نشر"اإلساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها" الذين تض بينها

بـ .  كما اُتهم "تصوير اإلمارات العربية المتحدة كدولة خالية من القانون"، وبسمعة اإلمارات في الخارج"
 إال أنه قد ُبرئ من هذه التهمة. ،التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البالد"“

ُيدين فيه تعرض أحمد منصور للمضايقة  قراًرالبرلمان األوروبي، اعتمد ا، 2018أكتوبر/تشرين األول  4في و 
 طعن على، ويدعو فيه إلى اإلفراج عنه. كما أشار القرار للمرة األولى إلى أنه قد حتجازواالضطهاد واال
عدًدا  من أسرته ،احتجازهمنصور منذ أنه احُتجز بسجن الصدر في أبو ظبي. وتلقى أحمد و  ،الحكم بسجنه

يظل التحقق من مكان كي  داخل مكاتب حكومية بداًل من السجن، تحت قيود تمت قلياًل جًدا من الزيارات
 .غير ممكن احتجازه أمًرا

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0376+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0376+0+DOC+PDF+V0//EN


 ما يلي:  أن تتضمن على، إلنكليزيةاأو  العربيةب ُيرجى كتابة مناشداتكم فوًرا
  ن دو على الفور  واإلفراج عنه وسجنه أحمد منصوربإدانة حكم اللغاء اإلماراتية إلى إدعوة السلطات 

، بما في حقه في حرية التعبيرلممارسته السلمية سوى ل عتقللم يُ  ،رأي ، إذ أنه سجين  أو قيدٍ  طٍ شر 
 عمله في مجال حقوق اإلنسان؛ عبرذلك 

  ن ُيتاح له على الفور أحث السلطات على ضمان أال يتعرض للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة، و
وبصفة منتظمة سبل االتصال بمحام من اختياره وبأسرته والحصول على أي رعاية صحية قد 

 وذلك ريثما ُيفَرج عنه. تتطلبها حالته،

 إلى: 2019 شباط/فبراير 1ُيرجى إرسال المناشدات قبل 
 نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء

 سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 رئاسة مجلس الوزراءمكتب 

 212000ص.ب: 

 اإلمارات العربية المتحدة دبي، 

 4044 330 4 971+ فاكس:

 prime-the-https://uaecabinet.ae/en/contact-البريد اإللكتروني عبر الموقع اإللكتروني:

minister 

 HHShkMohd@تويتر: 

 وزير الداخلية

 الشيخ سيف بن زايد آل نهيان سمو

 ياضية، شارع الخليج العربي قرب مسجد الشيخ زايدمدينة زايد الر 

 398 ص.ب

https://uaecabinet.ae/en/contact-the-prime-minister
https://uaecabinet.ae/en/contact-the-prime-minister


 اإلمارات العربية المتحدة ،أبو ظبي

 5780 441 2 971+ /2762 402 2 971+فاكس: 

 إلى: ُترسل نسخو 
 

 ولي عهد أبو ظبي

 و الشيخ محمد بن زايد آل نهيانمس

 ديوان ولي العهد

 شارع الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود

  124 ص.ب

 اإلمارات العربية المتحدةأبو ظبي، 

 6622 668 2 971+فاكس: 

 MohamedBinZayed@تويتر: 

 كما ُيرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدك. 

 
 المحدد. وُيرجى مراجعة األمانة الدولية، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد

 :، انظرللمزيد من المعلومات. UA 200/15قم للتحرك العاجل ر  سادسالهذا التحديث 

www.amnesty.org/ar/documents/mde25/8510/2018/ar/ 

 

 تحرك عاجل

http://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/8510/2018/ar/
http://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/8510/2018/ar/


 حكم نهائي محتمل بحق مدافع عن حقوق اإلنسان

 معلومات إضافية

عضو باللجنة االستشارية لقسم الشرق األوسط وشمال أنه  ؛ كماأوالد متزوج، وأب ألربعةرجل ر و أحمد منص
دأب على و "مركز الخليج لحقوق اإلنسان". لـباللجنة االستشارية  عضو ، وكذلك"هيومان رايتس ووتش"ـأفريقيا ب
ع عالنيًة عن حقوق اإلنسان دافكان ي؛ و 2006حقوق اإلنسان في اإلمارات العربية المتحدة منذ  وضع توثيق

وسائل اإلعالم  همعها التي تجريمقابالت الوفي  ،الدولية على مدونته، وعبر وسائل التواصل االجتماعي
 الدولية.

. وبعد جمان، باإلمارات العربية المتحدةأحمد منصور بمنزله في إمارة ع اعُتقل ،2017مارس/آذار  20في و 
أنه اعُتقل بناًء على أوامر  روني اإلخباري التابع للدولةالموقع اإللكت أعلنساعات من اعتقاله،  بضعمرور 

ريثما ُتجرى المزيد من التحقيقات بشأن ما ُوجه  جزبة جرائم تقنية المعلومات، وأنه احتُ نيامكتب صادرة عن 
شاعات نشر معلومات مغلوطة ... على التواصل االجتماعي مواقع إليه من تهٍم بـ"استخدام  وأخبار كاذبة وا 

اإلضرار بسمعة و  ،االجتماعي سلموحدة الوطنية والبال ارضر ... من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية واإل
 .ومكانتها الدولة

، دعت مجموعة من خبراء األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان، اإلمارات 2017مارس/آذار  28وفي 
هجوم مباشر على العمل "على الفور؛ واصفين اعتقاله بأنه  العربية المتحدة إلى أن ُتفرج عن أحمد منصور

. وأعربوا عن بواعث الخوف إزاء أن يكون "ن عن حقوق اإلنسان في اإلماراتالمشروع الذي يمارسه المدافعو 
نتيجة التزامه مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، واآلراء التي عبَّر عنها  انتقامًياعماًل اعتقاله "

 ". انظر أيًضا:عبر مواقع التواصل االجتماعي، بما في ذلك عبر تويتر
AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21449https://www.ohchr.org/

&LangID=A 

رهن االحتجاز بالسجن المركزي )سجن  أن أحمد منصور السلطات، أفادت 2017مارس/آذار  29وفي  
. وعلى الرغم من هذه زيارته باستطاعة أسرتهالوثبة( في أبو ظبي، وأن "له الحرية في توكيل محام"، وأن 

http://wam.ae/en/details/1395302604109
http://wam.ae/en/details/1395302604109
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21449&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21449&LangID=A


على وجه التحديد ال يزال غير مؤكد. ووفًقا للمعلومات الواردة  أحمد منصور ن مكان احتجازفإاالدعاءات، 
يمثل  مما َتح له االستعانة بمحاٍم، وال يزال يحتجز رهن الحبس االنفرادي المطوللمنظمة العفو الدولية، لم يُ 

لم يتلق، منذ اعتقاله، من  . كماالسيئة المعاملة ه من ضروبالتعذيب وغير  انتهاًكا للحظر المفروض على
 17، وفي 2017إبريل/نيسان  3في  نازيارت من بينها تحت المراقبة، اتزيار ال عدًدا قلياًل من أسرته سوى 

 نيابة العامة بأبو ظبي.ُأحضر إلى مبنى ال حيث ،2017سبتمبر/أيلول 

ن من أيرلندا يمحاميَ مات حقوق اإلنسان الدولية ، كلفت مجموعة من منظ2018فبراير/شباط  أواخر وفي
ن معلومات يدمت السلطات اإلماراتية للمحاميَ بالسفر إلى أبو ظبي لمحاولة الوصول إلى أحمد منصور. وق

ولة عن السجون والسجناء، ؤ متضاربة بشأن مكان وجوده. ونفت وزارة الداخلية، التي ُتعد الهيئة الرسمية المس
الشرطة، التي قالت إنها ال تملك أي معلومات عن مكان  ن إلىيرفة بمكان وجوده وأحالت المحاميَ أي مع

سجن الوثبة بأبو ظبي؛ بيد أن سلطات السجن أبلغتهما بأنه غير محتجز  أيًضا وجوده. كما زار المحاميان
بيان مشترك: بعد مرور عام، ال يزال مكان وجود أحمد  اإلمارات العربية المتحدة:هناك. انظر أيًضا: 
))منظمة العفو الدولية، رقم  حقوق اإلنسان والحائز على جائزة غير معروفمنصور المدافع عن 

 ،2018مارس/آذار  20(، بتاريخ MDE 25/8101/2018الوثيقة:
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/8101/2018/ar/.) 

 أحمد منصوراالسم: 

 ر: ذكالنوع
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