
    MDE 11/057/2011رقم الوثيقة:                                 UA 227/11 عاجل:التحرك معلومات إضافية بشأن ال
 2010 أكتوبر/تشرين األول 19 بتاريخ:                     البحرين

 

 حترك عاجل 
 خماوف من تعذيب معلمة حبرينية

 

املعلمني البحرينية"، جليلة السلمان، يف البحرين وجرى حبسها،  قبض جمددًا على النائبة السابقة لرئيس "مجعية
ديسمرب/كانون األول. وتساور منظمة  1وذلك استباقاً لنظر استئناف تقدمت به ضد احلكم الصادر حبقها يف 

 غريه من ضروب املعاملة السيئة، ومن أهنا رمبالالعفو الدولية بواعث قلق من أن تكون عرضة خلطر التعذيب أو 
 تكون سجينة رأي. 

 

أكتوبر/تشرين األول، أغارت شرطة مكافحة الشغب يرافقها موظفون أمنيون آخرون  18ي الساعة الثالثة من صباح فف
على منزل جليلة السلمان يف مخس سيارات جيب وسيارتني مدنيتني. ومل يربزوا أي مذكرة توقيف رمسية، ولكنهم اقتادوا 

فذون أمراً صادراً عن احملكمة ابلقبض عليها. وعقب ساعة من ذلك، متكنت من االتصال جليلة السلمان قائلني إهنم ين
وعلى ما يبدو فإن السلطات البحرينية تنفذ هاتفياً بعائلتها وأخربهتم أبهنا معتقلة يف مركز االحتجاز يف مدينة عيسى. 

 ،احلكم أمام حمكمة مدنية اتئنافهرغم اس 2011سبتمرب/أيلول  25حكم السجن لثالث سنوات الذي فرض عليها يف 
األول، ورغم اإلفراج ابلكفالة عن السجناء اآلخرين الذين ينتظرون  نديسمرب/كانو  1ما زال ينتظر البت يف والذي 

 البت يف استئنافاهتم.
 

أمام "حمكمة السالمة الوطنية"، وهي حمكمة عسكرية، رغم أهنا ومهدي عيسى مهدي  وقد حوكمت جليلة السلمان
الرئيس السابق "جلمعية املعلمني البحرينيني" الذي حوكم معها، مدنيان. وقد حكم على مهدي انئب بو ديب، أ

سنوات. وأدينا جبرائم زعم أهنما  3سبتمرب/أيلول، بينما حكم على جليلة ابلسجن  25سنوات يف  10ابلسجن 
ذار املاضي، اليت قمعت بوحشية على أيدي ارتكباها يف وقت االحتجاجات الشعبية العارمة يف البحرين يف مارس/آ

 قوات األمن. 
 

أغسطس/آذار عقب ما يربو على مخسة أشهر من االعتقال تزعم أهنا  21وأفرج عن جليلة السلمان ابلكفالة يف 
 تعرضت أثناءها لسوء املعاملة ولإلساءات اللفظية. ويقبع مهدي عيسى مهدي يف السجن منذ القبض عليه. 

 

. وتعتقد 2011ديسمرب/كانون األول  1طليب االستئناف يف  "العليا اجلنائيةحمكمة االستئناف "ن تنظر ومن املقرر أ
منظمة العفو الدولية أن حماكمتهما كانت جائرة وأهنما سجينا رأي مسجوانن لسبب وحيد هو ممارستهما املشروعة 

 يها. إل نضمامالتجمع ويف تكوين اجلمعيات واالو حلقهما يف حرية التعبري 
 

 :ابإلجنليزية أو ابلعربيةيرجى الكتابة فوراً 

القبض على جليلة السلمان جمدداً بطريقة هددت سالمتها على حنو  بشأنلإلعراب عن بواعث قلقكم  •
 خطري من قبل موظفني أمنيني مل يربزوا أي مذكرة توقيف ودامهوا بيتها يف ساعة متأخرة من الليل؛  



ق يف األسلوب الذي استخدم للقبض عليها، وعلى الكشف عن سبب إعادة حلث السلطات على التحقي •
 ؛الفظةاعتقاهلا ومبثل هذه الطريقة 

 

 النقابيني رمبا يكوانن سجي ي رأي أدينا بتهم جنائية لسبب لإلعراب عن بواعث قلقكم من أن املسؤولنْي  •
إليها، وبسبب انتقادمها  مكوين اجلمعيات واالنضماوحيد هو ممارستهما املشروعة حلقوقهما يف حرية التعبري والتجمع وت

 اإلفراج عنهما؛ ما يستدعيالسلمي حلكومة البحرين، 

 

للحث على أن يكون نظر استئنافها متساوقاً مع معايري احملاكمة العادلة، وعلى فتح حتقيق جديد واف يف  •
عاملة السيئة أثناء احتجازمها، وعلى عدم للتعذيب ولغريه من ضروب امل تعرضهماأسباب القبض عليهما ويف مزاعم 

 استخدام أي من املعلومات اليت مت احلصول عليها منهما حتت التعذيب أو ابإلكراه كدليل ضدمها.
 
 

 إىل:  2011 نوفمرب/تشرين الثاين 30يرجى أن تبعثوا مبناشداتكم قبل 
 
 

 امللك
 الشيخ محد بن عيسى آل خليفة

 مكتب جاللة امللك
 555ص. ب. 

 صر الرفاع، املنامة، البحرينق
 587 64 176 973+/587 64 176 973+فاكس: 

 صاحب اجلاللة طريقة املخاطبة:
 

 رئيس الوزراء
 األمري خليفة بن سلمان آل خليفة

 رئيس الوزراءمكتب 
 1000ص. ب. 

 املنامة، البحرين
 033 33 175 973+فاكس: 

 السموصاحب  طريقة املخاطبة:
 
 

 اإلسالميةوزير العدل والشؤون 
 الشيخ خالد بن علي بن عبد هللا آل خليفة

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
 13ص. ب. 

 املنامة، البحرين
 284 31 175 973+فاكس: 

 صاحب املعايل طريقة املخاطبة:



 املعتمدين لدى بلدانكم. للبحرين إىل املمثلني الدبلوماسيني أيضاً وابعثوا بنسخ 
  ،ن البعثات الدبلوماسية احمللية أدانهيرجى إدراج أمساء عناويو 

 
 

Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation  

 
علماً أبن هذا هو  بعد التاريخ املذكور أعاله. عكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشداتويرجى التشاور مع مكتب فر 

  وملزيد من املعلومات، يرجى زايرة املوقع: . UA 227/11ل لرابع للتحرك العاجاالتحديث 

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/051/2011/en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حترك عاجل 
 خماوف من تعذيب معلمة حبرينية

 
 معلومات إضافية

 

سبتمرب/أيلول، حكمت "حمكمة السالمة الوطنية" يف البحرين على مهدي عيسى مهدي أبو ديب وجليلة  25يف 
سنوات وثالث سنوات، على التوايل. ووجهت إليهما، إىل جانب هتم أخرى، هتمة استخدام  10السلمان ابلسجن 

ملعلمني البحرينية" لدعوة املعلمني إىل اإلضراب وتنظيم مسريات ومظاهرات، والتحريض على منصبيهما يف "مجعية ا
 ، وحيازة منشورات ونشر قصص ومعلومات ملفقة. "كراهية النظام"، والسعي إىل اإلطاحة به ابلقوة

 
من املوظفني  40على مارس/آذار، أغار ما يربو  29يف وقت سابق من هذا العام، يف  جليلة السلمان وعندما اعتقلت

وأسيئت معاملتها، انهيك  التحقيقات اجلنائية يف املنامة إدارةعلى بيتها يف املنامة، واقتيدت، حسبما ذكر، إىل األمنيني 
عن اإلساءة اللفظية إليها. وظلت هناك مثانية أايم إىل أن نقلت إىل مركز احتجاز النساء يف مدينة عيسى، حيث أبقي 

يوماً. مث نقلت إل زنزانة مع نساء أخرايت ضمن املرفق نفسه. وأفرج عن جليلة  18النفرادي طيلة عليها يف احلبس ا
 يفأغسطس/آب عقب اعتقال دام أكثر من مخسة أشهر. ومل تكن حاضرة يف احملكمة  21السلمان ابلكفالة يف 

 سبتمرب/أيلول.  25يف  ،النطق ابحلكمجلسة 
 

أبريل/نيسان عقب اإلغارة على منزل عمه. وقبض عليه وعلى عمه معاً؛  6 واعتقل مهدي عيسى مهدي أبو ديب يف
يوماً. وقضى  24يوماً. ومل تعلم عائلة مهدي عيسى مهدي أبو ديب مبكان احتجازه طيلة  72وأفرج عن عمه عقب 

أثناء اجللسة األوىل  يوماً يف احلبس االنفرادي يقول إنه تعرض أثناءها للتعذيب. ومل يسمح لعائلته وحملاميه برؤيته 64
 يو/حزيران. وظل مهدي عيسى مهدي أبو ديب يقبع يف السجن منذ القبض عليه. نيو  7اليت عقدت يف  ،من حماكمته

 
وحبسب ما لدى منظمة العفو الدولية من معلومات، مل يسبق أن استخدم مهدي عيسى مهدي أبو ديب أو جليلة 

على ما يبدو، فقد استهدف االثنان لسبب وحيد هو قيادهتما جلمعية ا إليه. و ا أو دعيالسلمان العنف يف حياهتم
يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها.  ااملعلمني البحرينيني وملمارستهما السلمية حلقوقهم

م مثل هذه احملاكم من قبل حمكمة عسكرية. فمحاكمات املدنيني أماأبداً وكمدنينْي، كان ينبغي أن ال حياكما ويداان 
 اً حلقهم يف حماكمة عادلة.انتهاكتشكل 

 
هدي، واجه عشرات املهنيني الصحيني وانشطي املعارضة وانشطي حقوق اإلنسان وغريهم وإىل جانب جليلة وم

قد حماكمات عسكرية يف البحرين. بيد أن األحكام الصادرة حبق العديد منهم قيد االستئناف حالياً أمام حماكم مدنية. و 
 ،2011األشخاص يف دوار اللؤلؤة يف املنامة يف فرباير/شباط ومارس/آذار  عشراتمرت شهور اآلن منذ أن تظاهر 

 االحتجاجات مع ابلعالقة األشخاص مئات اعتقل فقد .للغاية مزرية زالت ما البحرين يف اإلنسان حقوق حالة ولكن



 وحوكم. للتعذيب ابلتعرض خطرية مزاعم أثريت كما  تجاز،االح رهن هؤالء من العديد يزال وال للحكومة، املناهضة
 . وظائفهم من طردوا أو العمل عن 2,500 عن يقل ال ما أوقف بينما جائرة، عسكرية حماكم أمام العشرات

 
 آذار/ومارس شباط/فرباير يف املظاهرات قادوا ممن املعارضة ةقاد من عشر أربعة حبق صدرت حزيران،/يونيو 22 يفو 

 تتصل الصياغة فضافضة وبتهم ابملؤبد، أحكام سبعة ذلك يف مبا القسوة، غاية يف ابلسجن أحكام فيها وشاركوا
 األحكام أيلول،/سبتمرب 28 يف أيضاً، عسكرية حمكمة وهي ،"االستئنافية وطنيةال السالمة حمكمة" وأيدت. ابإلرهاب
 . حبقهم الصادرة

 
 آذار/مارس -شباط/فرباير ابحتجاجات الصلة ذات القضااي مجيع قلبن مرسوماً  امللك أصدر حزيران،/يونيو 29 ويف

 الوطنية السالمة حمكمة" فيه أمر آب/أغسطس 18 يف اتلياً  مرسوماً  أصدر مث عادية؛ مدنية حماكم إىل 2011
 . املدنية اكماحمل إىل الصغرى اجلرائم قضااي إبحالة أمر بينما اخلطرية، اجلنائية اجلرائم قضااي نظر مبواصلة" االبتدائية

 
 أنظر العاجلة، التحركات من وغريه األصلي العاجل التحرك على لالطالع

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/040/2011/en, 

, http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/043/2011/en

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/045/2011/en 
 

 ديب أبو مهدي عيسى مهدي السلمان؛ جليلة: اإلسم
 

     MDE 11/057/2010رقم الوثيقة:     11ظUA 227عاجل التحرك ية بشأن المعلومات إضاف
 2011  ألول/تشرين اأكتوبر 19اتريخ اإلصدار: 

 

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/040/2011/en
http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/043/2011/en
http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/045/2011/en

