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االبحريین: االمنظماتت غيیر االحكوميیة تدعو للحفاظظ على حريیة االمداافعة عن حقوقق االمرأأةة غاددةة جمشيیر ووووقف االمضايیقاتت 
االقضائيیة ضد االمداافعاتت عن حقوقق ااإلنسانن  

 

 
 

بعد صدوورر االحكم على االمداافعة عن حقوقق ااالنسانن االباررززةة  لمدةة سنة أأخرىى في االسجن٬، نحن االمنظماتت االدووليیة االحقوقيیة 
وواالنسويیة االموقعة أأددناهه ندعو االحكومة االبحريینيیة لوقف االحكم على االمداافعاتت عن حقوقق ااإلنسانن بالسجن في اانتهھاكٍك لحقهھن في 

إإلتزااماتهھا االدووليیة لتمكيین االمرأأةة. حريیة االتعبيیر٬، ووبدالً من ذذلك متابعة   
 

٬، ُحكم على غاددةة جمشيیر٬، ووهھھھي االكاتبة وواالمدوونة وواالصحفيیة االباررززةة وو ررئيیسة لجنة االعريیضة 2016يیونيیو/حزيیراانن  22في 
االنسائيیة٬، بالسجن لمدةة سنة ووااحدةة في االسجن بعد ااإلستئنافف لدىى االمحكمة االجنائيیة االعليیا االثانيیة ووذذلك ألرربع قضايیا تتعلق 

تغريیدااتٍت لهھا عن االفسادد في مستشفى االملك حمد. ب  
 

تهھمة ضدهھھھا ذذااتت االصلة بهھذهه االقضيیة٬، ووقد تم بالفعل االحكم عليیهھا بالسجن لمدةة سبعة أأشهھر لثالثث تهھم  12اانن جمشيیر لديیهھا 
رططة" أأخرىى ذذااتت االصلة٬، باإلضافة إإلى سنة ووااحدةة في االسجن (مع ووقف االتنفيیذ) بتهھمة ملفقة ووهھھھي "ااالعتدااء على ضابط ش

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-ghada-jamsheerأأثناء ااحتجاززهھھھا. اانظر:   
 

$ ددووالرر أأمريیكي) بتهھمة تشويیهھ سمعة إإددااررةة  26.500دديینارر (حواالي  10000كما صدرر ضدهھھھا اايیضاً حكم بغراامة قدررهھھھا  
٬، ووُحكم 2014سبتمبر/اايیلولل عامم  15تقلت جمشيیر أأوولل مرةة في االمستشفى٬، وواالتي يیرأأسهھا عضو من أأعضاء االعائلة االحاكمة. ااع

عليیهھا بالسجن لمدةة ثالثة أأشهھر. اانهھا ااآلنن عرضة لالعتقالل في أأيي ووقت.  
 

يیونيیو/حزيیراانن٬، قلقةً فيیما إإذذاا كانت ستعتقل.  ووااضافت "اانهھم يیريیدوونن سجني في  26قضت جمشيیر عيید ميیالددهھھھا وواالمواافق ليیومم 
االخوااجة٬، إلررسالل ررسالة حاززمة" بحسب قولل جمشيیر.  هھھھذهه االرسالة مفاددهھھھا أأنن اانتقادد االعائلة  عيید ميیالدديي٬، تماما مثل ززيینب

االمالكة هھھھو اامر لن يیتم االتسامح معهھ.   
 

٬، لتمزيیقهھا 2015أأكتوبر/ تشريین االثاني  21هھھھذاا وويیذكر أأنهھ ُحكم على ززيینب االخوااجة لمدةة سنة في االسجن بعيید ميیالددهھھھا يیومم  
أأخرىى من االتهھم بلغ مجموعع أأحكامهھا أأكثر من ثالثث سنوااتت.  ووبعد إإططالقق سرااحهھا من االسجن في صوررةة للملك٬، من بيین جملة 

مطلع يیونيیو /حزيیراانن٬، غاددررتت االبالدد لتجنب قضاء االمزيید من االوقت في االسجن. اانظر: 
http://www.gc4hr.org/news/view/1276(  

 



على شقيیقتهھا مريیم االخوااجة٬، ووهھھھي االمديیر االمشارركك لمركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن٬، أأيیضاً بسنٍة في االسجن بتهھمة ملفقة  ووحكم
بيینما كانت تحاوولل ددخولل االبحريین. اانهھا تشتركك في يیومم  2014ووهھھھي "ااالعتدااء" على شرططيیة أأثناء إإحتجاززهھھھا في سبتمبر/ اايیلولل 

سجن على تلكم ااإلتهھاماتت االتي ال أأساسس لهھا إإذذاا ما عاددتت إإلى االبحريین.ميیالددهھھھا مع جمشيیر٬، فضالً عن االتهھديید بال  
 

٬، وواافق برنامج ااألمم االمتحدةة للمرأأةة على قبولل االمالل من االعائلة االمالكة في االبحريین الططالقق االجائزةة 2016في يیونيیو/ حزيیراانن 
لل خليیفة٬، لتمكيین االمرأأةة. على االرغم من أأنن االعالميیة لزووجة ملك االبحريین٬، صاحبة االسمو االملكي ااألميیرةة سبيیكة بنت إإبرااهھھھيیم آآ

االبحريین ماززاالت تخرقق االتزااماتهھا االدووليیة في مجالل حقوقق ااإلنسانن. وويینبغي تمكيین االنساء مثل غاددةة جمشيیر٬، ووززيینب االخوااجة 
تحدثث وومريیم االخوااجة من االتحدثث بحريیة ووتنفيیذ أأنشطة حقوقق ااإلنسانن بشكل غيیر مقيید٬، بدال من االحكم عليیهھم بالسجن بسبب اال

عن االظلم وواالفسادد.  
 

على هھھھذاا االنحو٬، فإننا نقترحح ترشيیح غاددةة جمشيیر ألنن تكونن أأوولل متلٍق لهھذهه لجائزةة االعالميیة لتمكيین االمرأأةة ووااالعتراافف بأنن لهھا 
تارريیخ ططويیل من االعمل ااإليیجابي في مجالل حقوقق االمرأأةة وواالمساووااةة.   

 
للمداافعاتت وواالمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن في االبحريین ووندعو حكومة كما نشددد مجدددااً على قلقنا إإززااء ااإلستهھداافف االمستمر 

االبحريین إإلى:  
. إإلغاء ااألحكامم االصاددررةة ضد غاددةة جمشيیر وواالحفاظظ على حريیتهھا بعيیدااً عن االسجن؛1  
. إإلغاء ااألحكامم االصاددررةة ضد مريیم ووززيینب االخوااجة؛2  
. االسماحح للمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن بالقيیامم بعملهھم ددوونن خوفف من ااالنتقامم٬، ووتمكيینهھم من مماررسة حقهھم في حريیة االتعبيیر؛  3  
. ااططالقق سرااحح جميیع االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن فوررااً ووضمانن حمايیتهھم من أأيیة مضايیقاتت قضائيیة أأووااضطهھادد فيیما يیتعلق 4

بأنشطتهھم في مجالل حقوقق ااإلنسانن.  
 

موقعونن:اال  
االشبكة االعربيیة لمعلوماتت حقوقق ااإلنسانن  

  19منظمة االماددةة 
مركز االقاهھھھرةة لدررااساتت حقوقق ااإلنسانن  

االفيیدررااليیة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن٬، في إإططارر مرصد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن  
فروونت اليین دديیفندررزز   

مركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن   
االخدمة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن  

للدررااساتت االنسويیة نظرةة   
مؤسسة رراافتو لحقوقق ااإلنسانن االدووليیة  

االتحالف االدوولي للمداافعاتت عن حقوقق ااإلنسانن  
مرصد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن  في إإططارر٬، )OMCTاالمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب (  


