معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل رقم  ،13/232رقم الوثيقة ( ،)MDE 11/3929//2016البحرين

تحرك عاجل

التاريخ 4 :مايو/أيار 2016

اإلفراج عن محتجة على سباق الجائزة الكبرى للسيارات بعفو ملكي
أفرج عن ريحانة الموسوي ،إحدى اثنتين من المحتجات على سباق الجائزة الكبرى للسيارات (فورميال  )1لسنة  ،2013من "مركز

احتجاز النساء" في  20أبريل/نيسان ،بعفو ملكي .وكان قد صدر عن المرأة األخرى ،وهي نفيسة العصفور ،عفو ملكي وأفرج عنهم في

في  2يوليو/تموز .2015

إذ أفرج عن المتظاهرة ريحانة الموسوي من "مركز احتجاز النساء" في مدينة عيسى في  20أبريل/نيسان ،أي قبل خمس سنوات من

انتهاء مدة حكمها .وصدر العفو بحقها ،هي والمحتجة األخرى ،نفيسة العصفور ،في  2015عن الحكم بالسجن خمس سنوات الصادر
ضدهما لمحاولتهما دخول حلبة سباق فورميال  1أثناء احتجاجات ضد إجراء السباق في البحرين في  .2013وكان قد أفرج عن نفيسة

العصفور في  2يوليو/تموز  ،2015عقب العفو الملكي ،بينما أجل اإلفراج عن ريحانة الموسوي حتى أكملت مدة حكم بالسجن ثالث

سنوات في قضية منفصلة.

وقبض على ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور في أبريل/نيسان  ،2013وحكم عليهما في أبريل/نيسان  2014بالسجن خمس سنوات

بتهمة "حيازة متفجرات" و"التخطيط الرتكاب عمل إرهابي" ،بموجب "قانون مكافحة اإلرهاب" ،عقب محاولتهما دخول حلبة سباق الفورميال

 1في  .2013وأنكرت كلتا المرأتين التهم.

وفي قضية منفصلة ،حكم على ريحانة الموسوي بالسجن خمس سنوات إضافية بتهمة "االنتماء إلى منظمة إرهابية [ائتالف  14فبراير]
والمشاركة في أنشطتها"ِّ ،
خفضت إلى ثالث سنوات في مرحلة االستئناف .وأثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن نزاهة المحاكمة.
واشتكت كلتا المرأتين إلى "وحدة التحقيق الخاصة" بأنهما قد تعرضتا للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة القاسية عقب اعتقالهما ،ولكن لم

يعرف ما إذا كانت الوحدة قد استكملت تحقيقها أو أغلقت ملف الشكوى.

ليس مطلوب ًا من شبكات التحركات العاجلة أية تحركات جديدة .وستواصل منظمة العفو الدولية مراقبة حالة ريحانة الموسوي ونفيسة
العصفور .الشكر الجزيل لجميع من بعثوا بمناشداتهم.

هذا هو التحديث الرابع للتحرك العاجل رقم  .13/232لمزيد من المعلومات:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/2040/2015/en/

االسم :نفيسة العصفور ،وريحانة الموسوي
الجنس :أنثى
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