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/كانونن االمداافع عن حقوقق ااإلنسانن٬، محمد االمسقطي٬، يیوااجهھ االسجن فيیما لو تم تأيیيید االحكم االصاددرر ضدهه في دديیسمبراالبحربن: 
٬، وواالمنظماتت االغيیر االحكوميیة تدعو إلسقاطط  عقوبتهھااألوولل  

 
 

ستة أأشهھر إإذذاا ما أأيیدتت محكمة مدةة سجن لبالعقوبة  االمسقطيمحمد حقوقق ااإلنسانن عن يیوااجهھ االبحريیني االجرئئ وواالمداافع 
ااالستئنافف االحكم االقاضي بسجنهھ قبل عامم ووااحد بسبب أأنشطتهھ في مجالل حقوقق ااإلنسانن. ووتدعو االمنظماتت االموقعة أأددناهه إإلى 

عو لوضع حد ٬، كما تد2015دديیسمبر/كانونن ااألوولل  22اانن تعقد جلستهھا في  إإسقاطط االحكم عنهھ في محكمة ااالستئنافف االمقررر
للمضايیقاتت االقضائيیة االمستمرةة ضد االمسقطي منذ ثالثث سنوااتت.  

 
اانن االمسقطي هھھھو مؤسس ووررئيیس سابق لجمعيیة شبابب االبحريین لحقوقق ااإلنسانن٬، وويیشغل حاليیاً منصب مستشارر ااألمن االرقمي في 

االمحكمة االجنائيیة االصغرىى في االبحريین بالسجن لمدةة  حكمت عليیهھ٬، 2014دديیسمبر/كانونن االثاني  31فروونت اليین دديیفندررزز. في 
دديینارر بحريیني حتى يیحيین موعد جلسة ااالستئنافف. 100ستة أأشهھر ووأأفرجج عنهھ مؤقتاً بعد ددفع كفالة   

 
لقد تم ااعتقالهھ ووُعرضض  ٬، تم ااستدعاء االمسقطي ألوولل مرةة  لالستجواابب بمركز شرططة االنعيیم.2012أأكتوبر/تشريین ااألوولل  16في 

في االيیومم االتالي على االنيیابة االعامة بتهھمة "االشغب وواالمشارركة في تجمع غيیر قانوني"٬، في إإشاررةة إإلى تظاهھھھرةة "تقريیر االمصيیر" 
عاصمة االمنامة. ووفي االيیومم االتالي أأططلق سرااحهھ بعد ااستجواابهھ٬، الب 2012أأكتوبر/تشريین ااألوولل  12االتي خرجت يیومم االجمعة 

عن قضيیتهھ يیرجى متابعة االراابط االتالي: لمعرفة االمزيید . 2013بشهھر يیونيیو/حزيیراانن  ووتمت محاكمتهھ
Maskati-https://www.frontlinedefenders.org/MohammedAl  

 
االتي ااررتكبتهھا االسلطاتت االبحريینيیة في االسنوااتت ااألخيیرةة ووررفع االتقارريیر عنهھا. ووكانن قبل  لقد نشط االمسقطي في توثيیق ااإلنتهھاكاتت

٬، قد شارركك في االلقاءااتت االجانبيیة بمجلس حقوقق ااإلنسانن االتابع لألمم 2012أأسابيیع قليیلة من ااعتقالهھ في أأكتوبر/تشريین ااألوولل 
ألعضاء فيیهھا إإلى ااتخاذذ إإجرااءااتت لحمايیة االمسقطي ووجميیع االمتحدةة في جنيیف. ووتدعو االمنظماتت االموقعة ااألمم االمتحدةة وواالدوولل اا

االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن االذيین يیشارركونن في فعاليیاتت ااألمم االمتحدةة.  
 

وويیساوورر االمنظماتت شعورر بالقلق االشديید من أأنن يیكونن هھھھذاا االحكم االصاددرر بحق محمد االمسقطي هھھھو جزء من توجهھ مستمر يیتضمن 
ن عن حقوقق ااإلنسانن وواالنشطاء في االبحريین سعيیاً لمنعهھم من االقيیامم بعملهھم االمشرووعع في توجيیهھ ااتهھاماتت مسيیسة ضد االمداافعيی

مجالل حقوقق ااإلنسانن.  
  

لدعوةة االسلطاتت  ( #أأسقطواا_تهھم_االمسقطي) DropAlMaskatiCharges#يیُرجى ضم صوتكم معنا على تويیتر على ووسم 
االبحريینيیة إإلى إإنهھاء االمضايیقاتت االقضائيیة ضد محمد االمسقطي ووغيیرهه من االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن ووإإلغاء االحكم االصاددرر 

بحقهھ٬، وومنع ااستغاللل االنظامم االقضائي ألغرااضض سيیاسيیة.  
 
 

االمنظماتت االموقعة:  
  

أأمريیكيیونن من أأجل االديیمقرااططيیة ووحقوقق ااإلنسانن في االبحريین   
نسانن إلاالعربيیة لمعلوماتت حقوقق اا االشبكة  

نسانن إلمركز االبحريین لحقوقق اا  
معهھد االبحريین للحقوقق وواالديیمقرااططيیة   
جمعيیة شبابب االبحريین لحقوقق ااإلنسانن  
مركز االقاهھھھرةة لدررااساتت حقوقق ااإلنسانن  

االفدررااليیة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن٬، ضمن مرصد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن  
فروونت اليین دديیفندررزز   

ز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن  مرك  
االخدمة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن    

مؤسسة مهھاررااتت  
جتماعي  العالمم ااإلتباددلل اا  

االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب٬، ضمن مرصد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن  
 


