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  تحرك عاجل
 رأي سجينمحاكمة 

 11في  في الجلسة الثانية من محاكمته، ،َمُثل المدافع البارز عن حقوق اإلنسان أحمد منصور
وتعتبره منظمة العفو . في أبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة إحدى المحاكمأمام ، 2018إبريل/نيسان 

  الدولية سجين رأي.

المدافع البارز عن حقوق اإلنسان والمدون لمنظمة العفو الدولية، بدأت محاكمة وفًقا للمعلومات التي وردت 
إبريل/نيسان  11ي ؛ وقد انعقدت الجلسة الثانية من محاكمته ف2018، في مارس/آذار أحمد منصور

معلومات لمنظمة  ولم تتوفر أي .، عاصمة اإلمارات العربية المتحدةأبو ظبيب إحدى المحاكم، في 2018
إن كان  ما ، أو التهم التي يواجهها على وجه التحديد، أوقضيتهتنظر في المحكمة التي  بشأن العفو الدولية

 أم ال. يترافع عنه محام

مارس/آذار  20منزله في إمارة عجمان، باإلمارات العربية المتحدة، في ب وكان أحمد منصور قد اعُتقل
من لحظة اعتقاله، أعلن الموقع اإللكتروني اإلخباري الرسمي، الذي تديره  . وبعد مرور بضعة ساعات2017

الدولة، أنه اعُتقل بناًء على أوامر صادرة عن "نيابة جرائم تقنية المعلومات"، وأنه يجري احتجازه ريثما ُتجرى 
بما في ذلك تويتر المزيد من التحقيقات بشأن ما ُوجه إليه من تهٍم بـ"استخدام وسائل التواصل االجتماعي ]

وفيسبوك[ لنشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة تضر بالوحدة الوطنية والوئام االجتماعي"، من أجل "إثارة 
أنه يجري  السلطاتأفادت  ،2017مارس/آذار  29الفتنة الطائفية والكراهية" و"اإلضرار بسمعة الدولة". وفي 

"، وأن أن "له الحرية في توكيل محام، و ة( في أبو ظبيإبقاؤه رهن االحتجاز بالسجن المركزي )سجن الوثب
على وجه  أحمد منصور، زافإن مكان احتج. وعلى الرغم من هذه االدعاءات، زيارته باستطاعة أسرته

ال ح له االستعانة بمحاٍم، و لم يت   ووفًقا للمعلومات الواردة لمنظمة العفو الدولية، ، ال يزال غير مؤكد.تحديدال



 المعاملة ضروبمن  هغير رهن الحبس االنفرادي المطول؛ األمر الذي يرقى إلى التعذيب و حتجز يزال ي
، وفي 2017إبريل/نيسان  3. كما لم يتلق، منذ اعتقاله، من أسرته سوى زيارتين تحت المراقبة، في السيئة

 يحيث يلتق . وقد ُأحضر في كل مرة منهما إلى مبنى النيابة العامة بأبو ظبي،2017سبتمبر/أيلول  17
كلفت مجموعة من منظمات حقوق اإلنسان الدولية ، 2018وفي نهاية فبراير/شباط  بأسرته لفترة وجيزة.

وأجريا اتصااًل مع وزارة أحمد منصور.  محاميْين أيرلنديْين بالسفر إلى أبو ظبي لمحاولة الوصول إلى
ة سجن الوثبة، حيثما أُعلما بأنه ال يجري الداخلية، وُأحيال إلى الشرطة، التي بدورها أشارت عليهما مراجع

  احتجازه هناك.

 ما يلي:  أن تتضمن على، ليزيةجإلناأو  العربيةب ُيرجى كتابة مناشداتكم فوًرا
 

  يعد، إذ أنه أو قيد طشر  دون ج عن أحمد منصور على الفور اإلماراتية إلى أن ُتفر دعوة السلطات 
عمله من خالل ، بما في ذلك حقه في حرية التعبيرلممارسته السلمية سوى ل عتقللم يُ  ،رأي سجين

 في مجال حقوق اإلنسان؛
  عن المعلومات بشأن تدبير و  ،ةُمحددبصورة  عن مكان وجوده ُتفصححث السلطات على أن

للتعذيب أو  هتعرضوعدم ، لالحتجاز نشأة رسميةماحتجازه بعلى  كذلك على أن تعملو  محاكمته،
  ج عنه؛ريثما ُيفر   ؛السيئة المعاملة ضروبمن  هغير 

 ؛ على الفور وبصفة منتظمة ،بمحام وبأسرته االتصالله ب لسماحاعمل على حث السلطات على أن ت
 .توفير أي رعاية طبية قد تتطلبها حالتهعلى كذلك  أن تعملو 

 إلى: 2018 أيار/مايو 25ُيرجى إرسال المناشدات قبل 
 الوزراءنائب رئيس الدولة ورئيس 

 سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 مكتب رئاسة مجلس الوزراء

 دبي، 212000ص.ب: 



 اإلمارات العربية المتحدة

 4044 330 4 971+ فاكس:

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

 HHShkMoh@تويتر: 

 

 وزير الداخلية

 الشيخ سيف بن زايد آل نهيان سمو

 مدينة زايد الرياضية، شارع الخليج العربي قرب مسجد الشيخ زايد

 ،أبو ظبي 398 ص.ب

 اإلمارات العربية المتحدة

 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

 أبو ظبي، 124 ص.ب

 اإلمارات العربية المتحدة

https://uaecabinet.ae/en/contact-the-prime-minister
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 6622 668 2 971+فاكس: 

 MohamedBinZayed@تويتر: 

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

هذا  وُيرجى مراجعة األمانة الدولية، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.
 :، انظرللمزيد من المعلومات. UA 200/15قم للتحرك العاجل ر  رابعالالتحديث 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/8062/2018/ar/ 
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 تحرك عاجل
 رأي محاكمة سجين

 معلومات إضافية

األوسط وشمال عضو باللجنة االستشارية لقسم الشرق أنه  ؛ كماأبناءمتزوج، وأب ألربعة رجل ور أحمد منص
لمنظمة "مركز الخليج لحقوق اإلنسان". ، وكذلك باللجنة االستشارية أفريقيا بمنظمة "هيومان رايتس ووتش"

دافع عالنيًة عن كان ي؛ و 2006حقوق اإلنسان في اإلمارات العربية المتحدة منذ  وضع دأب على توثيقو 
 همعها التي تجريمقابالت الجتماعي وفي حقوق اإلنسان الدولية على مدونته، وعبر وسائل التواصل اال

 وسائل اإلعالم الدولية.

من أفراد  12؛ حيث اقتحم منزله 2017مارس/آذار  20، في الساعات األولى من منزلهوكان قد اعُتقل ب
 من م يكنول ومصادرة هواتفه وأجهزة إلكترونية أخرى. المنزل، وقاموا بتفتيش األمن، في حوالي منتصف الليل

ث ثال استغرق الذي لمنزل، ا . وبعد تفتيشأم ال أبرزوا مذكرة بالتفتيش أو باالعتقال قد كانوا إن ضحواال
 . غير معلوم ، إلى مكانٍ فجًرا حوالي الساعة الثالثة والربعفي  ساعات، اقتادوه

مجموعة من خبراء األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان، اإلمارات  تدع ،2017مارس/آذار  28وفي 
هجوم مباشر على العمل المشروع الذي "؛ واصفين اعتقاله بأنه العربية المتحدة إلى أن ُتفرج عنه على الفور

 عمالً . وأعربوا عن بواعث الخوف إزاء أن يكون اعتقاله ""يمارسه المدافعون عن حقوق اإلنسان في اإلمارات
نتيجة التزامه مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، واآلراء التي عبَّر عنها عبر مواقع  انتقامًيا

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

&LangID=E&_sm_au_=iVV5L7PTt6N6VHk6   
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بأن احتجاز  في المزاعم مشككةً ، المجموعة على بيان ردت السلطات اإلماراتية مباشرةً  ،وفي اليوم التالي
وأفادت أنه يجري إبقاؤه رهن االحتجاز بالسجن المركزي في أبو ظبي. كما  ا،منصور كان تعسفيً أحمد 

في المنشأة  زيارتهو  الوصول له استطاعة أسرتهكامل بأضافت أن "له الحرية في توكيل محام"، وأن "
 ".العقابية

من أيرلندا بالسفر إلى  ، كلفت مجموعة من منظمات حقوق اإلنسان الدولية محاميْين2018وفي فبراير/شباط 
وقدمت السلطات اإلماراتية للمحاميْين معلومات متضاربة أبو ظبي لمحاولة الوصول إلى أحمد منصور. 

ولة عن السجون والسجناء، أي معرفة ؤ سونفت وزارة الداخلية، التي ُتعد الهيئة الرسمية المبشأن مكان وجوده. 
كما  التي قالت إنها ال تملك أي معلومات عن مكان وجوده. ،بمكان وجوده وأحالت المحاميْين إلى الشرطة

. انظر هناكسلطات السجن أبلغتهما بأنه غير محتجز زار أيًضا المحاميان سجن الوثبة بأبو ظبي؛ بيد أن 
بعد مرور عام، ال يزال مكان وجود أحمد منصور المدافع عن  بيان مشترك: اإلمارات العربية المتحدة:أيًضا: 

 MDEظمة العفو الدولية، رقم الوثيقة:)من) على جائزة غير معروف حقوق اإلنسان والحائز
، 2018مارس/آذار  20، بتاريخ (25/8101/2018

/www.amnesty.org/ar/documents/mde25/8101/2018/ar/https:/.)  

بدنية وتهديدات بالقتل من اعتداءات و  مضايقاتترويع و أعمال  على نحٍو متكرر، وقد واجه أحمد منصور،
 ،وضعته السلطاتقد . ففي مجال حقوق اإلنسان هعملمباشرة جراء  ؛السلطات اإلماراتية أو مؤيديها جانب

 هبريد اخُترق حاسوبه وحسابات مادية واإللكترونية. كماتحت المراقبة ال على األقل،، 2011منذ عام 
 ما دفع شركة "أبل" إلى إصدار تحديثٍ ، م2016في  هاتفه اآلي فون الختراق ، وأحبط محاولة اإللكتروني

 .2016هاتف الذكي في أغسطس/آب لأمني ل

ن و محام من بينهمشخصية بارزة ُأخرى في اإلمارات العربية المتحدة،  132وفيما سبق، وقَّع أحمد منصور و
، عريضًة ُوجهت إلى رئيس اإلمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، داعين 2011مارس/آذار  3ن، في و وأكاديمي

عامة، وتخويل سلطات تشريعية فيها إلى اإلصالح السياسي في اإلمارات، بما في ذلك عقد انتخابات 
. وفي الشهر التالي، اعتقلت باإلمارات العربية المتحدة لـ"لمجلس الوطني االتحادي"، وهو هيئة شبه برلمانية

 27السلطات اإلماراتية أحمد منصور وأربعة نشطاء آخرين وزجت بهم في السجن تعسفًيا. وفي 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/8101/2018/ar/
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حة الجور، ُأدين الخمسة بـ"إهانة رئيس الدولة ونائبه ، في أعقاب محاكمة فاد2011نوفمبر/تشرين الثاني 
على شبكة اإلنترنت. وُحكم على  وولي عهد أبو ظبي" في تعليقات ُنشرت على منتدى إلجراء المناقشات

أحمد منصور بالسجن لمدة ثالثة أعوام؛ ولكن في اليوم التالي، ُأصدر عفو رئاسي عنه والناشطين األربعة 
 اآلخرين.

 مد منصورأحاالسم: 

 ر: ذكالنوع
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