
 

 

  2017 حزيران/يونيو 13

 

  ،السعادة أصحاب

 

 اإلنسان حقوق  عن املدافع سراح إطالق إلى البحرينية السلطات دعو ت أن املراقبة والدول  ملتحدةا األمم يف األعضاء لدول ا على جبي املوضوع:

 رجب نبيل

 

 األولى السنوية الذكرى  في وذلك رجب، نبيل النسانا حقوق  عن البارز  البحريني املدافع اعتقال ستمرارا إزاء قلقنا بالغ عن نعرب أدناه، املوقعون  نحن

 و  ،عليه القبض إللقاء
 
  سراحه قبإطل  املطالبة على كمنحث

 
  إليه. جهةاملو  التهم جميع وإسقاط فورا

 

 
 
 ديسمبر األول/ انون ك 28 يف احهسر  بإطلق املحكمة من قرار ر صدو  رغم االعتقال رهن يزال ال حيث ،2016 زيران/يونيوح 13 في رجب نبيل عتقلا

 في حقه ةملمارس رجب محاكمة يتم ،ألحوالا جميع وفي مرة. 23 ممنه إثنتين شأنب محاكمته إرجاء م  ت منفصلة، قانونية قضايا لثث رجب يواجه .2016

  18 ال مجموعه يصل ما لذلك ويواجه التعبير، حرية
 
 .القضبان وراء عاما

  

 ،اإلنسان لحقوق  الدولية للفيدرالية العام األمين نائب اإلنسان، لحقوق  لخليجا ملركز املؤسس املدير نسان،اإل لحقوق  لبحرينا مركز ئيسر  هو رجب

 
 
  رجب ثتحد   .ووتش رايتس هيومن منطمة في إفريقيا وشمال األوسط الشرق  قسمل االستشاري  املجلس عضو وأيضا

 
 انإلنسا حقوق  انتهاكات عن مرارا

  .2012 امع منذ هوخروج السجن دخوله إلى أدى مما البحرين، في

 

  عاما، 15 تصل ملدة لسجنا فيها يواجه والتي ده،ض املقامة الثلث لقضاياا إحدى وفي
 
 زمن في اذبةك إشاعات "نشر ،نظامية" هيئة "إهانة :ب رجب تهما

 الثلث، القضايا هذه من أخرى  قضية في ،رجب يواجه .االجتماعي التواصل سائلو  على بمنشوراته يتصل بما وذلك ،أجنبية" دولة و"إهانة "الحرب

  ،2016 سبتمبريلول/أ فيو اإلعلم. وسائل مع أجراها مقابلت إثر على وذلك كاذبة"، ارأخب "نشر ةبتهم سنوات ثلث ملدة السجن عقوبة
 
 خرى أ مرة تهما

 .سمهأب رسالة تايمز نيويورك حيفةص نشرت أن بعد كاذبة" أخبار "نشر ب

 

  عشر االثنى فترة خلل االنفرادي الحبس في ونصف أشهر تسعة رجب قض ى
 
 ملناهضة املتحدة األمم لجنة اعتبرت ،2017 آيار/مايو فيو .املنصرمة شهرا

 في عملهم بسبب سجونينوامل املعتقلين صحفيينوال اإلنسان حقوق  عن املدافعين جميع وعن عنه اإلفراج إلى ودعت للقلق، ثيرةم رجب حالة التعذيب

 نيسان/أبريل 5 املوافق األربعاء يوم فيف املعاملة. وسوء االعتقال ظروف بسبب بالتدهور  تستمر التي رجب صحة إزاء خاص بقلق نشعر .1البحرين

  تاريخها، من يومين وبعد عسكري. مستشفى يف يرةكب جراحية لعملية رجب خضع ،2017
 
 وذلك ،الشرقي الرفاع شرطة مركز في زنزانته إلى رجب عيدأ

 تمنع بسيطة. جراحية لعملية خضع ،ويوني /حزيران 7 وفي .للعلج الشرطة عيادة إلى طارئ  بشكل نقله تم   التالي، اليوم وفي .الطبية النصيحة بخلف

 من الرغم على بكفالة، سراحه إلطلق محاموه مهاقد   لتيا الطلبات جميع املحكمة رئيس رفض قدو  كمة.ااملح جلسات هحضور  من الصحية رجب حالة

 .الصحية حالته تدهور  على الواضحة واألدلة االنفرادي الحبس في احتجازه فترة طول 

 

  رجب. سراح إلطلق عاجلة ةدولي لضغوط حاجة هناك 
 
  عنه واإلفراج رجب لنبيل ملشروعا غير االحتجاز بإنهاء لبحرينا مطالبة لىع وفدكم نحث

 
 فورا

جن من يخرج نراه نل دولي، ضغط ون د من" :بأنه ،رجب نبيل ابن رجب، آدم قال اكمف .شروط وبدون  ا الس   ."قريب 

 

 التقدير، فائق قبول ب السعادة، أصحاب تفضلوا، 

 

* * * 

 املوقعون 

 البحرين في االنسان قوق وح للديمقراطية امريكيون  منظمة

 الدولية العفو منظمة

                                                 
 متوفر (،2017 أيار/مايو 12 إلى نيسان/أبريل 18) الستين دورتها في اللجنة اعتمدته للبحرين، والثالث الثاني الدوريين التقريرين بشأن الختامية امللحظات التعذيب، مناهضة لجنة 1

 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BHR/INT_CAT_COC_BHR_27465_E.pdf الرابط: على

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BHR/INT_CAT_COC_BHR_27465_E.pdf


 

 

 19 املادة منظمة

 اإلنسان لحقوق  البحرين مركز

 والديمقراطية للحقوق  البحرين معهد

 املواطنين مشاركة أجل من العاملي التحالف

  األنكليزي  القلم

  اإلنسان حقوق  و للديمقراطية األوروبي املركز

 اإلنسان حقوق  عن املدافعين حماية مرصد إطار في االنسان، لحقوق  الدولية الفدرالية

  اإلنسان لحقوق  الخليج مركز

 آيفكس شبكة

 الرقابة مؤشر منظمة

 الدولي القلم منظمة

  اإلنسان حقوق  عن املدافعين حماية مرصد إطار في ،التعذيب ملناهضة الدولية املنظمة

 حدود بل مراسلون 


