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 تحرك عاجل
 ضرابه عن الطعامسجين رأي ينهي إ

أنهى مدافع حقوق اإلنسان أحمد منصور إضرابه عن الطعام الذي ، 2019في منتصف إبريل/نيسان 
ا، حيث ُسمح ألا  استمر شهر   ،هسرته بزيارت. ومنذ ذلك الحين، تحسنت أوضاع احتجازه تحسن ا طفيف 

قيد  2017مارس/آذار  20والدته؛ إال أنه قد ُأبقي منذ اعتقاله في وُسمح له بإجراء اتصاٍل هاتفي ب
 .وسيلة للحصول على مياه جاريةأو ي داخل زنزانة بال سرير الحبس االنفراد

 استخدام نموذج الرسالة أدناه. الخاص أو محرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركبالت وابادر 

 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 ولي عهد أبو ظبي

 ديوان ولي العهد
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 تحية طيبة وبعد ... ،سمو الشيخ

لشهٍر. وقد تحسنت لطعام دام ر إضرابًا عن انصو أحمد م ،وسجين الرأي ،أنهى مدافع حقوق اإلنسان
وُسمح له  ،أوضاع احتجازه تحسنًا طفيًفا منذ ذلك الحين؛ حيث ُسمح له بتلقي بضع زيارات من أسرته

احتجاًجا  ،2019مارس/آذار  17في  بإجراء اتصاٍل هاتفي بوالدته. وكان أحمد قد بدأ إضرابًا عن الطعام
 در في أبو ظبي، عقب مثوله في محاكمة جائرة.على أوضاع احتجازه بسجن الص



 20، منذ داخل زنزانة بال سريٍر أو وسيلة للحصول على مياه جارية بيد أنه ال يزال قيد الحبس االنفرادي
 .2017مارس/آذار 

 
ضروب المعاملة السيئة، وفًقا  من يومًا درجة التعذيب وغيره 15ويبلغ الحبس االنفرادي ألكثر من 

 ألمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" )قواعد نيلسون مانديال(.لـ"قواعد ا
، ندد سبعة من خبراء األمم المتحدة بأوضاع سجن أحمد منصور، وطالبوا 2019مايو/أيار  7وفي 

مع فق ا يتبم"إعادة محاكمته طالبوا كذلك إما بو  ،احتجازهلطبي له، وبتحسين أوضاع بتوفير العالج ا
، أو اإلفراج عنه على القضائية األساسية التي ينص عليها قانون حقوق اإلنسان الدولي ضماناتال

 الفور".
دون شرٍط أو و  فورا ،ج عنه كم بإدانة أحمد منصور وسجنه، وأن يُفر  الح أن يُلغىنحث سموكم على و 

ر، الذي يتضمن قيد، إذ أنه سجين للرأي لم يُعتقل سوى لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبي
 على احتجازه في ظل أوضاع تتماشى واعملكما ندعو سموكم إلى أن ت عمله في مجال حقوق اإلنسان.

 ضروب للتعذيب وغيره من ضتعر ي أالمع القانون الدولي والمعايير الدولية، وكذلك العمل على 
وأي رعاية  ،بأسرته سبل االتصال ،وبصفة منتظمة ،أن يُتاح له على الفور ، وعلىالسيئة المعاملة

    صحية تتطلبها حالته.
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات إضافية



من  هجو خر ، وترك اإلمارات منذ أفاد سجين سابق كان ُيحتجز في الزنزانة المجاورة لزنزانة أحمد منصور
، بعدما تعهدت السلطات 2019 ، أن أحمد قد أنهى إضرابه عن الطعام في منتصف إبريل/نيسانالسجن

، أضرب أحمد عن الطعام احتجاًجا على أوضاع احتجازه 2019مارس/آذار  17بتلبية مطالبه. ففي 
ومثوله في محاكمة جائرة. ومنذ أن أنهى إضرابه عن الطعام، تحسنت  ،بسجن الصدر في أبو ظبي

 ه وُأتيح له إجراء اتصال هاتفي لوالدته.أوضاع احتجازه تحسًنا طفيًفا؛ إذ ُسمح له بتلقي زيارات من أسرت

، أو وسيلة للحصول على مياه جاريةوال يزال أحمد ُمحتجًزا قيد الحبس االنفرادي داخل زنزانة بال سرير 
 يوًما درجة التعذيب وغيره 15ويبلغ الحبس االنفرادي ألكثر من . 2019مارس/آذار  20منذ اعتقاله في 

ا لـ"قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" )قواعد نيلسون ضروب المعاملة السيئة، وفقً  من
 مانديال(.

، ندد سبعة من خبراء األمم المتحدة بأوضاع سجن أحمد منصور، وطالبوا 2019مايو/أيار  7وفي 
يتفق مع محاكمته "بما  ه، وطالبوا كذلك إما بأن ُتعادضاع احتجاز بتوفير العالج الطبي له، وبتحسين أو 

ج عنه على أن ُيفر الضمانات القضائية األساسية التي ينص عليها قانون حقوق اإلنسان الدولي، أو 
 الفور".
، في منزله في إمارة عجمان في اإلمارات العربية 2017مارس/آذار  20لقي القبض على أحمد في وقد أُ 

 29مة االستئناف االتحادية. وفي المتحدة. وبعد عام، بدأت محاكمته أمام دائرة أمن الدولة في محك
، ودفع غرامة قدرها مليون درهم إماراتي )حوالي عشرة أعوامكم عليه بالسجن لمدة ، حُ 2018مايو/أيار 

ألف دوالر أمريكي(. كما أمرت المحكمة أيًضا بأن ُيوضع تحت المراقبة لمدة ثالثة أعواٍم بعد  270
"اإلساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها" التي تشمل قادتها،  ُأدين بتهٍم من بينها قد اإلفراج عنه. وكان

و"نشر معلومات مغلوطة واإلضرار بسمعة اإلمارات في الخارج"، و"تصوير اإلمارات العربية المتحدة 
دائرة أمن الدولة برأت ساحته ولكن  ،التآمر مع منظمة إرهابية"ة من القانون". كما أدين بتهمة "كدولة خالي

 31ة في من هذه التهم، هإدانته والحكم الصادر ضدأيدت قد  كانت التيو  ،حكمة االتحادية العليافي الم
 .2018ديسمبر/كانون األول 

صل على جائزة مارتن احو ن البارزين عن حقوق اإلنسان، مدون وشاعر وأحد المدافعي أحمد منصورو 
لقسم الشرق األوسط نة االستشارية . وهو عضو في اللج2015إينالز للمدافعين عن حقوق اإلنسان في 

مركز الخليج لحقوق كذلك عضو في الهيئة االستشارية لـ"هيومن رايتس ووتش"، و "وشمال أفريقيا في 
، ونشر آراءه 2006اإلنسان". وقد دأب على توثيق حالة حقوق اإلنسان في اإلمارات العربية المتحدة منذ 

ه وفي وسائل التواصل االجتماعي، وأثناء مقابالت مع ا في مدونتفي الدفاع عن حقوق اإلنسان علنً 



وغيرها من  ،وسائل اإلعالم الدولية. فأحمد منصور صديق دائم وجدير بالثقة لمنظمة العفو الدولية
 منظمات حقوق اإلنسان. 

 في ،وقد عملت معه منظمة العفو على نحٍو وثيق للغاية على مدار أعواٍم، معتمدًة على أفكاره ومعلوماته
لى حين اعتقاله، كان  الوقت الذي ضيقت فيه اإلمارات العربية الخناق على المجتمع المدني في البالد. وا 
أحمد منصور الصوت المستقل الوحيد الذي ظل يندد عالنيًة بانتهاكات حقوق اإلنسان في البالد، عبر 

ومات الموثوقة حول وضع حقوق مدونته وحسابه على تويتر. ومنذ ذلك الحين، لم يِرد إال القليل من المعل
 اإلنسان في اإلمارات العربية المتحدة.  

 
  اإلنكليزية أو العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 ملغة بلدكاستخدام  يمكن

 2019 تموز/يوليو 10 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

 حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.وُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك، في 

 (المذكر صيغ) أحمد منصوراإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ


