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 لـرك عاجـتح

 الحكم مرة أخرى على ناشطة بحرينية 
ينب الخواجة شهر إضافية على الناشطة البحرينية ز لبحرين حكمًا بالسجن لمدة أربعة أصدرت محكمة جنائية في اأ

 على خلفية رفع دعويْين جديدتين ضدها بتهمة "إتالف منقوالت حكومية".

ضافية إية يف العاصمة املنامة حكمًا بالسجن ملدة أربعة أشهر ئانون الثاين أصدرت احملكمة اجلنائية االبتداكيناير/ 27في ف
ية، وذلك بتهمة "إتالف منقوالت حكومية". وبعد ، اليت حتمل اجلنسيتني البحرينية والدمنركزينب الخواجةعلى الناشطة 

منقوالت وزارة  نكما مل حيضرها حماميها، صدر حبقها ذلك احلكم بسبب قيامها بتمزيق صور للملك م  ،حماكمة مل حتضرها
فرباير/شباط. وهي متهمة  5. ومن املقرر عقد حماكمة أخرى هلا يف قضية أخرى يف 2012مايو/أيار  6و  4يف  خليةلدا

ألهنا دافعت لفظيًا عن سجينة أخرى تعرَّضت لإلهانة واإلذالل من قبل أحد حراس السجن يف  ""بإهانة أحد أفراد الشرطة
تجز املرأتمبيف مركز اعتقال النساء  2013يونيو/حزيران  22  ن.ادينة عيسى الواقعة ننو  املنامة، حي  حتتح

بالسجن ملدد قصرية يف مخس قضايا أخرى.  ةضي أحكامًا عدبرحت زينب اخلوانة تق ، ما2013فرباير/شباط  27ومنذ 
األحكام اليت صدرت حبقها من قبل احملاكم اجلنائية  أصبحت. و 2014فرباير/شباط  20كان من املقرر أن يطلق سراحها يف و 

خاضع لسيطرة  البحريينالقضاء  مام حماكم عليا، اعتقاداً منها بأنأالدنيا أحكاماً هنائية ألهنا رفضت تقدمي دعاوى استئناف 
فالة إلطالق سراحها. وما انفكت زينب اخلوانة تقاطع نلسات احملاكم وترفض املثول كاحلكومة. كما أهنا رفضت دفع  

كمة قبل نصف ساعة فقط من بدئها، وقد أخربت ا يناير/كانون الثاين أتحبلغت مبوعد نلسة احمل 27أمام االدعاء العام. ويف 
 ونيزة، ولكنه مل يتمكن من احلضور. حماميها بعد ذلك بفرتة

 

 يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو اإلنجليزية أو بلغتكم الخاصة بحيث تتضمن ما يلي:



  اإلعرا  عن القلق من أن زينب اخلوانة سجينة رأي احتتحجزت ال لشيء إال بسبب ممارستها السلمية حلقها يف
 ، وح  السلطات على إطالق سراحها فوراً وبال قيد أو شرط؛اجلمعياتحرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف 

 مجيع التهم وإبطال مجيع قرارات اإلدانة؛حكام السجن الصادرة حبقها وإسقاط ح  السلطات على إلغاء أ 

 بري والتجمع، وضمان متكني منظمات حقوق اإلنسان عح  السلطات على احرتام ومحاية احلق يف حرية الت
 و ترهيب أو مضايقة.من أداء عملهم بدون إعاقة أ كافة عن حقوق اإلنسان واملدافعني

 

 إلى: 2014ذار آمارس/ 14ويرجى إرسال المناشدات قبل 

 وإرسال نسخة إلى:

 وزير العدل والشؤون اإلسالمية

آل  بن عبداهلل الشيخ خالد بن علي
 خليفة

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

 450ص.  

 املنامة، البحرين

 1284 1753 973+فاكس: 

الربيد اإللكرتوين: 
minister@justice.gov.bh 

 Twitter: @Khaled_Bin_Aliتويرت: 

 املخاطبة: معايل الوزير

 وزير الداخلية

 الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة

 وزارة الداخلية

 13ص.  

 املنامة، البحرين

 2661 1723 973+فاكس: 

 moi_Bahrain@تويرت: 

 ايل الوزيراملخاطبة: مع

 

 امللك

 الشيخ محد بن عيسى آل خليفة

 مكتب ناللة امللك

 555ص.  

 قصر الرفاع

 املنامة، البحرين

 4587 1766 973 + :فاكس

 املخاطبة: ناللة امللك

 

 



يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية و 
 ناه:المحلية أد

 املخاطبة     عنوان الربيد اإللكرتوين    رقم الفاكس    3العنوان     2العنوان     1العنوان    االسم

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله، فرينى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرساهلا. هذا هو 
 ملزيد من املعلومات أنظر الرابط: معلومات إضافية. ،UA: 232/12 للتحرك العانل رقم: الثامنالتحدي  

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/020/2013/en 

 

 لـرك عاجـتح

 الحكم مرة أخرى على ناشطة بحرينية 
 

 معلومات إضافية
لق سراحها مرات عدة منذ وقد قتحبض عليها وأتحط .زينب اخلوانة هي ابنة الناشط وسجني الرأي البحريين عبداهلادي اخلوانة

دت حمكمة االستئناف . ويف ذلك اليوم أيَّ 2013فرباير/شباط  27واعتتحقلت آخر مرة يف  ،2011ول ديسمرب/كانون األ
دخول منطقة حمظورة" ) بتهمة " 2012ديسمرب/كانون األول  10حكمًا بالسجن ملدة شهر أصدرته حمكمة ننائية يف 

اخلوانة قد  قضت سبعة أيام من مدة  . وكانت زينبيطلق عليه سابقًا اسم دوار اللؤلؤة(كان تقاطع الفاروق، الذي  
ملدة شهرين بتهمة  أمينة سجندت حمكمة االستئناف حكمًا باالستئناف. وأيَّ البت بحكمها قبل إطالق سراحها بانتظار 

، بيد أهنا كانت 2012مايو/أيار يف تجازها ألهنا كانت قد مزّقت صورة مللك البحرين أثناء اح ،"إتالف منقوالت حكومية"
ف يف املنامة بالسجن ملدة حكمت عليها حمكمة االستئنا 2013فرباير/شباط  28. ويف فعالً  قد قضت مدة ذلك احلكم

أت رَّ م احملكمة الدنيا اليت كانت قد بمستشفى عسكري، ومت إبطال حك إهانة أحد أفراد الشرطة يفشهر بتهمة ثالثة أ
ملدة ثالثة أشهر بتهمة اف حكمًا بالسجن دت حمكمة االستئنأيَّ  2013مايو/أيار  9. ويف 2012مايو/أيار  2 ساحتها يف



 26يف  " ألهنا قامت باحتجاج منفرد يف "العايل" بشرق املنامةأعمال الشغب"االشرتاك يف جتمع غري مشروع ويف 
 2013مايو/أيار  22رنل قتحتل على أيدي الشرطة. ويف عي نع الشرطة من مهامجة مشي  مل، 2011نوفمرب/تشرين الثاين 

اخلوانة وزميلتها الناشطة معصومة سيد شرف، بالسجن ملدة ثالثة أشهر مع  حكاماً ضد زينبكمة ننائية دنيا أأصدرت حم
ار حبريين دين 200مريكياً(، وستة أشهر مع دفع غرامة قيمتها أدوالرًا  265حوايل دينار حبريين ) 100دفع غرامة قيمتها 

مشروع" و "إثارة الكراهية االشرتاك يف جتمع غري "دوالرًا أمريكياً( على التوايل. وكانت كلتامها قد أتحدينتا بتهم  530حوايل )
ناء القبض عليها يف ديسمرب/كانون العتداء املزعوم على أفراد الشرطة أثكما وتحنهت إليهما هتمة أخرى با  .ضد النظام"
إهانة أحد أفراد الشرطة" أثناء عليها بالسجن ملدة شهرين بتهمة "يونيو/حزيران، حتحكم  25يف  ،. وأخرياً 2011األول 
 اعتقاهلا. 

 عرض. وقد فيهالبحرين، التزمت احلكومة علناً بتنفيذ التوصيات الواردة  ر جلنة التحقيق املستقلة يف أحداثوعند إطالق تقري
على نطاق  2011يف عام  ارتتحكبتانتهاكات حقوق اإلنسان اليت  ية ووثّقعلى االحتجانات اجلماهري التقرير رد احلكومة 

. وكان من بني التوصيات الرئيسية دعوة احلكومة إىل حماسبة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان، ومنها التعذيب واسع
 واالستخدام املفرط للقوة، وإنراء حتقيقات مستقلة يف مزاعم التعذيب.

ف على إطالق تقرير جلنة التحقيق املستقلة يف أحداث البحرين، ومل تنفذ احلكومة توصيات التقرير وني  ت سنتان لقد مرَّ 
الرئيسية. فسجناء الرأي، الذين قتحبض على بعضهم أثناء االحتجانات، مازلوا يقبعون خلف القضبان، واستمر قمع حرية 

عبري عن آرائهم، سواء عرب موقع شخاص رجمرد التجر  على التالتعبري والتجمع واالشرتاك يف اجلمعيات، وستحجن مزيد من األ
مبادرة خالقة،  هاتقرير إصدار البحرين و  اء جلنة لتحقيق املستقلة يف أحداثتوتري" أو يف املسريات السلمية. لقد اعتتحرب إنش"

الرئيسية املتعلقة باملساءلة،  وعد اإلصالح احلقيقي بسبب عدم استعداد احلكومة لتنفيذ التوصياتب ه مل يتم اإليفاءبيد أن
إنراء حتقيقات مستقلة وفعالة وشفافة يف مزاعم التعذيب وغريه من ضرو  إساءة املعاملة، واالستخدام  عدم ذلك شملوي

 . إىل احملاكمة مجيع األشخاص الذين أصدروا األوامر بارتكا  انتهاكات حقوق اإلنسانعدم تقدمي و  ،املفرط للقوة

 :) رقم الوثيقة البحرين: إمهال قضايا اإلصالح، وتشديد القمع: د من املعلومات، أنظر التقرير املعنون بـعلى مزي لإلطالع
MDE 11/062/2012 ، على الرابط ،2012نوفمرب/تشرين الثاين: 

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en 

 



ك الشيخ محد بن عيسى توصية إىل املل 22استثنائية قدم على إثرها  عقد الربملان البحريين نلسة 2013يوليو/متوز  28يف 
. وبعد بضعة أيام 2006التوصيات تشديد العقوبات اليت نص عليها قانون مكافحة اإلرها  لعام  تتضمنآل خليفة. و 

واالعتصامات أصدر امللك عدة مراسيم تضمنت مزيدًا من تقييد احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك حظر االحتجانات 
سبتمرب/أيلول صدر  9. ويف كاسحة إضافيةل غري مسمى، ومنح قوات األمن سلطات إىل أنوالتجمعات العامة يف املنامة 

عربت فيه تلك الدول عن قلقها العميق التابع لألمم املتحدة، أدولة يف جملس حقوق اإلنسان  47ع من قبل بيان مشرتك موقَّ 
 اإلنسان يف البحرين.نتهاكات حقوق ابشأن استمرار 

 االسم: زينب اخلوانة/ أنثى 
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