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تحرك عاجل 
  احتجاز امرأة حامل دون توجيه تهمة إليها

ًا قيد الحتجاز دون تهمة منذ 37ل زالت امرأة حامل تبلغ من العمر  ُتدعى الرأة ناديا عل يوسف30 عام   مايو/ أيار الاض؛ و
 صالح، ولقد تعرضت للضب لحظة إلقاء القبض عليها.  وُيذكر أن ناديا هي ف الشهر الثامن من حملها الن، ولقد تم إدخالها إل

 سبتمب/ أيلول الجاري.15مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 

  عندما ُطلب إليهم التوقف عند إحدى نقاط التفتيش بالقرب من2013 مايو/ أيار 29 تستقل سيارًة رفقة زوجها ووالدتها ف ناديا عل يوسف صالحكانت 
 قرية بني جمرة شمال غرب البحرين.  وألقت الشطة القبض عل زوجها؛ ولا طالبت ناديا بمعرفة أسباب إلقاء القبض عليه، بدأ أحد رجال الشطة يكيل

ًا لا حصلت عليه منظمة العفو الدولية من معلومات، فلقد احتفظت الشطة ببطاقة هويتها، وطلبت  لها سيل من الهانات والشتائم حسب ما ورد.  ووفق
 منها التوجه ف اليوم التال إل قسم شطة الُبديع ف العاصمة النامة.  ولدى توجهها إل قسم الشطة الذكور، قامت ثلث شطيات بتقييد يديها خلف

ُثلت أمام ًا. ولقد جرى نقلها فيما بعد إل مركز حجز النساء ف مدينة عيس وسط البحرين.  ولقد م  ظهرها، وقمن باقتيادها إل دورة الياه وأوسعنها ضب
الدعي العام ف ثلث مناسبات، حيث جرى تجديد مدة حجزها ف كل مناسبة لشهر إضاف بانتظار النتهاء من الزيد من التحقيقات.

  سبتمب/ أيلول الجاري إل مجمع15وُيذكر أن لدى ناديا طفل يبلغ من العمر ثلث سنوات، وهي حامل ف الشهر الثامن الن.  ولقد جرى إدخالها بتاريخ 
 السلمانية الطبي ف النامة حيث تخضع لرقابة الشطة هناك.  وبحسب ما أفادت به عائلتها، تعاني ناديا من مشاكل نفسية، وكانت تخضع قبل احتجازها
ُتعاني ناديا عل يوسف صالح من إصابتها بالدوار  للعلج ف مستشفى الطب النفس بالنامة.  ولقد توقفت جلسات علجها عقب إلقاء القبض عليها.  كما 

ًا بالسجن ستة شهور بتهمة ارتكابه مخالفات مالية حسب ما ُيمض حكم ُيحتجز زوجها عبد عل إبراهيم يوسف صالح ف سجن الجو الن حيث   والغماء.  و
  ُزعم. 

ًا بالعربية أو النكليزية أو بلغتكم الخاصة، عل أن تتضمن ما يل:  ُيرجى كتابة مناشداتكم فور
ًا.  إذ ل ينبغي تجريم ُيصار إل اتهامها بارتكاب جناية معتف بتوصيفها دولي  حث السلطات البحرينية عل إخلء سبيل ناديا عل يوسف صالح أو أن 

المارسة السلمية للحق ف حرية التعبي عن الرأي، ول يجوز احتجاز أّي كان لقاء تعبيه عما لديه من آراء بشكل سلمي؛
ومناشدة السلطات كي تأمر بفتح تحقيق فوري ومحايد ف الزاعم التي وردت حول تعرض ناديا عل يوسف صالح للتعذيب وغيه من ضوب سوء 

العاملة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب تلك النتهاكات؛ 
.وحثها عل تزويد ناديا عل يوسف صالح بما تحتاجه من رعاية طبية

 إل: 2013 أكتوبر/ تشين الول 29الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 
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الخاطبة     عنوان البيد اللكتوني     رقم الفاكس     3العنوان      2العنوان      1العنوان      السم .

ًا، فيجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. أما إذا كنتم ستسلونها بعد التاريخ الذكور آنف
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تحرك عاجل 
  احتجاز امرأة حامل دون توجيه تهمة إليها

معلومات إضافية 

ُتقل بعضهم أثناء  بعد مض أكثر من عامي ونصف عل اندلع النتفاضة ف البحرين، وتحت غطاء من الوعود الباقة بالصلح، ل زال سجناء الرأي الذين اع
 الحتجاجات يقبعون خلف القضبان، وما انفكت الحقوق ف حرية التعبي عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع تتعرض للقمع.  وف الشهور الخية، لم

 ما لديهم من آراء، سواء أكانتكتِف السلطات بعدم إطلق ساح سجناء الرأي، بل إنها بادرت إل حبس الزيد من الشخاص لا أبدوه من جرأة عل التعبي ع
ًل من  ذلك عب تغريدات عل موقع تويت أم من خلل السيات السلمية.  ويظهر أن الحاكم البحرينية كانت معنية بالسي عل قدم وساق مع رغبة الحكومة بد

أن تبادر إل توفي وسائل النتصاف الفعالة للبحرينيي واحتام سيادة القانون.

ُأنيطت بها مهمة التحقيق ف النتهاكات2011 يونيو/ حزيران 29ولقد تشكلت اللجنة البحرينية الستقلة لتقص الحقائق بموجب مرسوم ملكي ف   ، و
ُتكبت عل خلفية احتجاجات عام   ،2011، وإعداد تقرير بهذا الخصوص.  وف حفل إطلق تقرير اللجنة ف نوفمب/ تشين الثاني 2011الحقوقية التي ار

ًا بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة ف تقريرها، والذي استعرض بدوره تعامل الحكومة مع الحتجاجات الشعبية، وحرص عل توثيق  تعهدت الحكومة علن
 طيف واسع من أشكال انتهاكات حقوق النسان.  وتضمنت التوصيات الرئيسة الواردة ف تقرير اللجنة دعوة الحكومة إل محاسبة السؤولي عن ارتكاب

ًا تلك التعلقة منها بالتعذيب، واستخدام القوة الفرطة، إضافًة إل حث الحكومة عل القيام بتحقيقات مستقلة للوقوف عل مدى صحة  النتهاكات، وخصوص
ُتب إنشاء لجنة  الزاعم التي تحدثت عن ارتكاب التعذيب. ومع ذلك، فل زالت الكثي من التعهدات التي قطعتها الحكومة بانتظار أن يتم تنفيذها.  ولقد اع

 التحقيق البحرينية الستقلة وإصدارها لتقريرها مبادرة تاريخية ف حينه؛ بيد أنه وبعد مرور ما يقرب من عامي، فلقد أطاحت الحكومة بوعودها الصلحية
 من خلل عدم استعدادها القيام بتنفيذ التوصيات الرئيسية التعلقة بتحقيق الساءلة، إذ تقاعست الحكومة عن فتح تحقيقات مستقلة وناجزة وشفافة ف

 الزاعم التي تحدثت عن التعذيب وغيه من ضوب سوء العاملة، واستخدام القوة بشكل مفرط، ومقاضاة جميع الذين أصدروا الوامر بارتكاب النتهاكات
  بعنوان "البحرين:إهمال الصلح2012الحقوقية.  ولزيد من العلومات، ُيرجى الطلع عل تقرير منظمة العفو الدولية الصادر ف نوفمب/ تشين الثاني 

 ) والتوفر عب الرابط اللكتوني التال:MDE 11/062/2012وتشديد القمع" (رقم الوثيقة: 
http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en.  

  توصية إل العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيس آل خليفة؛ وتهدف22 يوليو/ تموز الاض رفع خللها 28عقد البلان البحريني جلسة استثنائية بتاريخ 
 .  وأصدر العاهل البحريني بعد عدة أيام مجموعة من2006تلك التوصيات إل تشديد العقوبات النصوص عليها ف قانون مكافحة الرهاب الصادر ف عام 

 الراسيم التي تفرض الزيد من القيود عل الحق ف حرية التعبي عن الرأي، بما ف ذلك حظر جميع الحتجاجات والعتصامات والجتماعات العامة ف النامة
  إل أجل غي مسمى، ومنح قوات المن صلحيات إضافية واسعة.    

  دولة عل بيان مشتك حول تقرير الفوض السامي لحقوق النسان عن أوضاع حقوق النسان ف البحرين عبت فيه47، وقعت 2013 سبتمب/ أيلول 9وف 
 عما يعتيها من بواعث قلق خطية لديها حيال انتهاكات حقوق النسان القائمة ف البحرين.  ويضيف البيان ما نصه: "كما يعتينا القلق عل وجه

 الخصوص حيال استمرار انتهاك الحقوق التمثلة ف حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، بالضافة إل ما يتم من قمع للمظاهرات.  وإننا نتوقع أن
 تمتنع السلطات والحتجي عل حد سواء عن اللجوء إل أي شكل من أشكال العنف.  وعلوة عل ذلك، فل زالت لدينا بواعث قلق حيال استمرار مضايقة
 الشخاص وحبسهم لا يمارسونه من الحق ف حرية الرأي والتعبي عنه، وخصوصا الدافعون عن حقوق النسان منهم.  كما يعتينا القلق حيال قضايا

ًا، فيعتينا القلق حيال  سحب الجنسية من حامليها دون مراعاة الجراءات حسب الصول؛ إذ أدت تلك الخطوة إل خلق حالت من انعدام الجنسية.  وأخي
ُأدينوا بارتكاب انتهاكات حقوق النسان ف أغلب الحيان".  عدم محاسبة الذين 

السم: ناديا عل يوسف صالح 
الجنس: انثى 
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