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. الخواجة مريم اإلنسان حقوق عن ةالبارز ةالبحريني ةللمدافع التعسفي االعتقال( BIRD) والديمقراطية للحقوق البحرين

 الجمعة يوم المنامة مطار من، وشرطية مالزم مهاجمةتهم مزعومة بالب سبتمبر 6 في للمحاكمة ستقدممريم، التي  تاعتقل

 .الخواجة الهادي عبد والدها لزيارة البالد إلى سفرها بعد البحرينية السلطات قبل من أغسطس 22

 2100 عام منذ تعسفا   البحرين، في رأي وسجين اإلنسان حقوق عن بارز مدافع أيضا وهو الخواجة، الهادي عبد اعتقل

 االعتقال في البحرينية حكومةال استمرار على احتجاجاو .سياسيةذات دوافع  اتهامات على ا  بناء بالسجن المؤبد حكم مابعد

 فقد الطعام، عن إلضرابه نتيجة .2102 أغسطس 22 في الطعام عن إضرابا   الهادي عبد بدأ المعارضة، لقمع التعسفي

 المنفى في مريم تعيشكانت . البحرين إلى السفرب قرارال ابنته اتخاذ إلى أدى مما أغسطس، 22 بتاريخ الوعي الهادي عبد

 إلى البريطانية الجوية خطوطتابعة لل طائرة الى الصعود من منعتقد و ،2100 اتاحتجاج حركة خالل مغادرتها منذ

 السلطات هااحتجزت مابعد بكفالة ، الحامل في الشهر السابع،الخواجة زينب شقيقتها تم اإلفراج عنكما . 2102 في البحرين

 . والدها زيارة محاولتها أثناء أغسطس 22 في

 وإصابة اآلالف اعتقالقامت بو البحرين في واسعةال شعبيةال اتحتجاجاال حركة على حملة الحكومة شنت ،2100 عام في

 في مجال اإلصالح توصيات جميع الحكومة قبلت اإلنسان، لحقوق خطيرةال نتهاكاتاال أعقاب في .العشرات وقتل المئات،

  022من مجمل  021 قبلت وأيضا   ،(BICI) الحقائق لتقصي المستقلة البحرينية لجنةل 2100تقرير  من اإلنسان حقوق

 التزمت وقدلألمم المتحدة.  (UPR) الشامل الدوري االستعراض خالل 2102في مقترحة  اإلنسان بحقوق متعلقةتوصية 

 22الـ الدورة خالل 2102 لعام الشامل الدوري االستعراض توصيات تنفيذ عن المدة منتصف تقرير تقديمب علنا   البحرين

 .الشهر هذا جنيف في المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق لمجلس

" قال عبدهللا، البحرين حكومةمن قبل األساسية  اإلنسان حقوقل متزايدال قمعال على مثال أحدث إال هو ما مريم اعتقال"

 اقترحته الذي اإلصالح مسار اتباع من بدال  للمنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين. "المدير التنفيذي 

إنسان  حقوقتشريعات و سياسات نحو طريقتسير على  البحرينية الحكومة فإن الدولي، والمجتمع الحقائق تقصي لجنة

 ."الدولي والمجتمع منطقةعلى ال واسعة آثار له زلق منحدر هذا. رجعية

 حالة البحرينية الحكومة أخفت البالد، في السلميين والمتظاهرين اإلنسان حقوق نشطاء استهداف ارتفاع إلى باإلضافةو

األمريكي  الخارجية وزيرة مساعد بطرد البحرين حكومة قامت ،2102 يوليو 2 في. األقوى حليفتها من اإلنسان حقوق

 فيو. المدني المجتمع ونشطاء المعارضة قادة مع هالجتماع مالينوفسكي توم والعمل اإلنسان وحقوق الديمقراطية لشؤون

-D) ماكغوفرن جيمس الكونغرس عضو بمنع رسميا   قرارا   الحكومة اتخذت ،2102 اغسطس 20 تاريخ الماضي، الشهر

MA )  من دخول البالد. دولي بريانوعضو حقوق اإلنسان أوال 

 لجنة في عليه المنصوص اإلصالح بتنفيذ ملتزمة أنهاب ا  وعود الدولي المجتمع اعطاءفي  البحرينية الحكومة تواصل"

 مدى على واضحة داللة الخواجة لمريم التعسفي االعتقال ولكن الشامل، الدوري االستعراض وتوصيات الحقائق تقصي

 من لألسف،. "والديمقراطية للحقوق البحرين معهد،" قال سيد الوداعي، مدير الدفاع عن الحقوق في الوعود هذه جدية

 اإلنسان، حقوق وحماية باحترام الدولية التزاماتها مستوى إلى االرتقاء في الرغبة الديهليست  البحرين حكومة أن الواضح

 ."الحكومة محاسبة الدولي المجتمع على يجبلذا 
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