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 تحرك عاجل
 حكم بسجن مدافع عن حقوق اإلنسان لعشرة أعوام  التأييد 

دائرة أمن الدولة بالمحكمة االتحادية العليا في عاصمة أيدت ، 2018ديسمبر/كانون األول  31في 
وكان قوق اإلنسان البارز أحمد منصور. حالمدافع عن الحكم بسجن  ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

قادتها، و"نشر معلومات  التي تشمل"اإلساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها"  من بينهاُأدين بتهم  
مغلوطة واإلضرار بسمعة اإلمارات في الخارج"، و"تصوير اإلمارات العربية المتحدة كدولة خالية من 

 أحمد منصور سجين رأي.ة تعتبر منظمة العفو الدوليو . القانون"

لى إلغاء الحكم وستواصل منظمة العفو الدولية الدعوة إلى اإلفراج عنه على الفور دون شرط  أو قيد   ، وا 
 بإدانته وسجنه.

 من أرسل المناشدات. كل ل الجزيل دات. والشكرالمناش ال حاجة إلى المزيد من

لة بالمحكمة االتحادية العليا في عاصمة دائرة أمن الدو أصدرت ، 2018ديسمبر/كانون األول  31في 
حكمها النهائي بتأييد عقوبة السجن لمدة عشرة أعواٍم بحق أحمد منصور.  ظبي،اإلمارات العربية المتحدة أبو 

ووفًقا لما ألف دوالٍر أمريكي(.  270إماراتي ) قدرها مليون درهمٍ  عليهكما أيدت المحكمة توقيع غرامة مالية 
قانون مكافحة جرائم تقنية بانتهاك  ُأدين أحمد منصور فقد (،وكالة أنباء اإلماراتباء الوطنية )وكالة األن ذكرته

اإلضرار بصورة وسمعة البالد نشر مقاالت ومعلومات مضللة وغير صحيحة من شأنها "والمعلومات 
 في أبو ظبي.". وُيحتجز أحمد منصور بالسجن المركزي )سجن الوثبة( ورموزها وكذلك بالسياسة الخارجية

على  2018مايو/أيار  29في قد حكمت  دائرة أمن الدولة بمحكمة االستئناف االتحادية في أبو ظبي وكانت
أحمد منصور بالسجن لعشرة أعواٍم ودفع غرامة مالية. كما أمرت المحكمة أيًضا بأن ُيوضع تحت المراقبة 



 مارس/آذار 20حكم الصادر بحقه. ومنذ اعتقاله في على الفور ال فاستأنف لمدة ثالثة أعواٍم بعد اإلفراج عنه.
 تمت تحت قيود. والتي من الزيارات سوى عدد قليل للغاية أحمد منصور من أسرته لم يتلق، 2017

مارتن إينالز حاصل على جائزة و وكذلك مدافع بارز عن حقوق اإلنسان،  ،أحمد منصور مدون وشاعرو 
كما أنه عضو باللجنة االستشارية لقسم الشرق األوسط . 2015 المرموقة في للمدافعين عن حقوق اإلنسان

وشمال أفريقيا بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" غير الحكومية، وكذلك عضو باللجنة االستشارية لـ"مركز 
؛ 2006الخليج لحقوق اإلنسان". ودأب على توثيق وضع حقوق اإلنسان في اإلمارات العربية المتحدة منذ 

يًة عن حقوق اإلنسان الدولية على مدونته، وعبر وسائل التواصل االجتماعي وفي المقابالت دافع عالنوكان ي
لى حي الذي  الوحيد ن اعتقاله، كان أحمد منصور الصوت المستقلالتي تجريها معه وسائل اإلعالم الدولية. وا 

تر. ومنذ ذلك الحين، لم ه على تويبانتهاكات حقوق اإلنسان في البالد، عبر مدونته وحساب ظل يندد عالنيةً 
إال القليل من المعلومات الموثوقة حول انتهاكات حقوق اإلنسان التي ُترتكب في اإلمارات العربية يِرد 

 المتحدة.

وغيرها من منظمات حقوق اإلنسان. وقد  صديق دائم وجدير بالثقة لمنظمة العفو الدوليةأحمد منصور ف
ومعلوماته في الوقت أفكاره  على معتمدةً  ،على مدار أعوامٍ  غايةعلى نحٍو وثيق لل عملت معه منظمة العفو
 على المجتمع المدني. الخناقالعربية  الذي ضيقت فيه اإلمارات

ن الحكم الصادر بحق أحمد منصور نهائي. وستواصل منظمة العفو الدولية مراقبة الوضع، مستجيبة ألي  وا 
 تحرك.ُأخرى لل سبالً بحث ، وستإذا اقتضى األمرتطورات 

 اإلشارة الُمفضلة: أحمد منصور  االسم وصيغ
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