
 سيدي الرئيس،
 

 

مؤسسة السالم ، بالتعاون مع أميركيين من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين ، و معهد 
البحرين للحقوق والديمقراطية ، ومركز البحرين لحقوق اإلنسان ، تود أن أشكر الفريق العامل لمشاركتها 

أن نلفت انتباهكم إلى بعض الحاالت اليوم، نود . في صالح ضحايا االعتقال التعسفي في البحرين
الخاصة عن االعتقال التعسفي، التي نجدها ممثلة من نمط أوسع نطاقا عن االعتقال واالحتجاز 
.التعسفي السائد في البالد  

 

: من السجناء المحتجزين في البحرين الحالي في العالقات لحقوق اإلنسان 000،4من ما يقرب من 

عبد الهادي هو في السنة الثالثة من سجنه . حالته مقلقة بشكل خاصحالة عبد الهادي الخواجة و
و قد عانى التعذيب وسوء المعاملة في ذلك  -حسب تقييم فريق العمل -المؤبد ، ومن حكمه تعسفا 

من اإلضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار  81في الوقت الحاضر، عبد الهادي في اليوم . الوقت
.عسفي واالحتجاز في البحرين وحياته في خطر شديداستخدام االعتقال الت  

 

نظرا لتدهور . مريم الخواجة وهي أيضا من المدافعين البارزين عن حقوق اإلنسان: إبنة عبد الهادي
اغسطس وتم إعتقالها لدى وصولها إلى  92خطير في صحة والدها، مريم سافرت إلى البحرين في 

اتهامات باالعتداء على شرطية، ونحن نشعر بالقلق من أن  في حين انها تواجه اآلن. مطار المنامة
.اعتقال مريم في ما يتعلق بعملها كمدافع عن حقوق اإلنسان، وأن احتجازها بالتالي التعسفي  

 

باإلضافة إلى الخواجة، العديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان البارزين والناشطين السياسيين 
عبد : ا زالوا رهن االحتجاز بتهم ذات دوافع سياسية، بما في ذلكوالصحفيين واألطباء والمعلمين م

الجليل السنكيس، حسن مشيمع، الشيخ محمد حبيب المقداد، عبدالوهاب حسين، إبراهيم شريف 
.الشيخ محمد محفوظ، حسين حبيل، أحمد الحميدان، الدكتور علي العكري ومهدي أبو ديب  

 

االعتقال التعسفي، الفريق العامل قام بتوثيق ثالث حاالت جديدة  وباإلضافة إلى هذه القضايا الجارية من
توضح هذه الحاالت استخدام . من االعتقال التعسفي في أحدث تقرير لها من المراسالت المشتركة

.مستمر لالحتجاز التعسفي في البحرين لتقييد حرية التجمع والتعبير  

 

االفراج عن "ين في بيان مشترك حديث، إلى مباشرة الدول األعضاء إلى البحر 44لذا نكرر الدعوة من 

السجناء السياسيين، الذين سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوق اإلنسان، بما في ذلك المدافعين عن 
حقوق اإلنسان، وبعضهم تم تحديدهم كمعتقلين بشكل تعسفي وفقا لمجموعة عمل األمم المتحدة 
 ". المعنية باالعتقال التعسفي
 

الشكرتقبلوا فائق   


