
1 

 

 

 6102 يونيو/حزيران  16

 

نع ماعقاال نبيل رجب وبيد نقاامية ضد المداعيين عن حاو  انإناان االلألعمال البحرين: المنظمات غير حكومية تدعو إلى وضع حد 

 من الافر إلى جنيفحاو  االناان عن البحرينيين المداعيين 

 

 

 
 

 
تم اعتقال أكثر مدافع بارز عن حقوق حزيران، يونيو/ 32 بتاريخفي جنيف مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  في 23ح الدورة اافتتمع 

 ةصادرالساعة الخامسة صباحاً، كما قاموا بممنزله حوالي  ةداهمبمضباط الشرطة من عشرات قيام بعد نبيل رجب اإلنسان في البحرين 

لى من السفر إنتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين إوضحايا عن حقوق اإلنسان منع المدافعين تم يوم واحد،  . قبلاإللكترونية تهأجهز

 جنيف. 

 

ائب األمين العام لالتحاد ون ن،لمؤسس لمركز الخليج لحقوق اإلنساالمدير ا، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان يشغل رجب منصب

سؤولون مكما قام الداخلية. وزارة وحدة الجرائم اإللكترونية التابعة لقبض عليه بأمر من ال ألقيوفقاً للتقارير، لحقوق اإلنسان.  الدولي

لق التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم تتع يدافع عن 3132عام  /نيسانالعام الماضي، ومنذ أبريل رجب بفرض حظر السفر على ونبحريني

تاريخ ب رجب إلى النيابة العامة لق  ن  . وتستجيب مالسلطات لإال أن الرغم من تقديم عدة طعون ضد الحظر، بنترنت. بحرية التعبير على اإل

ً تهموجهت إليه ؛ و3132عام  يونيو/حزيران 31 حيث شأنها أن تنال من هيبة الدولة". بدعوى "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من  جديدة ا

 .لتحقيقعلى ذمة اسبعة أيام النيابة العامة احتجزته 

 

يث حالسلطات البحرينية أيضا المدافعين عن حقوق اإلنسان من مغادرة البالد.  منعتحملتها ضد المجتمع المدني، لجديد مقلق وفي تصعيد 

إن لمجلس حقوق اإلنسان.  23يحاولون السفر من مطار البحرين الدولي إلى جنيف للمشاركة في الدورة النشطاء  بينما كانفرضت الحظر 

 معراط منعهم من االنخالتي تالمجتمع المدني وخصوصا القيود على  يةقيود البحرينالبسبب  يشعر بالقلق الجدظمات الموقعة أدناه نالمن

 .األمم المتحدة
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ستة أشخاص على األقل من ركوب في مطار البحرين الدولي اإلقامة والجوازات و الهجرةمنع المسؤولون عن ، 3132عام  يونيو/حزيران 33 بتاريخ

إبراهيم و، ابقاام الصائغو، لحقوق اإلنسان من مركز البحرين حاين راضيعلى سفر ال من فرضت السلطات البحرينية حظراً حيث إلى جنيف.  الطائرة

 سيد هاشموالد أما . 3133في عام  القانوننطاق عن خارج الضحية للقتل وهو  علي مشيمع أسرةاسمه، و شخص ال يرغب في الكشف عنو ،الدماقاني

السفر.عن حظر  وتم ابالغهجسر الملك فهد  تعّرض للتوقيف عندفقد لقانون نطاق اعن خارج الللقتل أخرى ضحية وهو   

 

ن من اممنوعا أنهمب اابالغهم دقيقة قبل 12لصائغ لمدة افي المطار جوازات سفر راضي و السلطات احتجزت، يونيو/حزيران 33 بتاريخ

ار لالستفسار عن سبب الحظر. ومع ذلك، بعد االستفسالتابعة لوزارة الداخلية اإلقامة تم تحويلهما إلى دائرة الجنسية والجوازات ولقد السفر. 

م تالسفر عن طريق جسر الملك فهد ولكن  بعد ذلكحاول راضي والصائغ . االسفر عليهمن عحظر تم ابالغهما بأنه ال يوجد أي وزارة، الفي 

 .السفر حظرالسفر بسبب  انال يستطيع اأنهم وتم ابالغهمامرة أخرى لمدة تصل إلى ساعة توقيفهما 

 
 دائرة الجنسية والجوازاتفي مسؤول له وأكد به.  الذي لم يكن لديه علم مسبق وهو األمرالسفر  بأنه ممنوع منالدمستاني أيضا  تم ابالغ

 .3132 يونيو/حزيران 9النيابة العامة منذ  من قبلهناك مالحظة على اسمه  تأنه كانبواإلقامة 

 

من السفر الى المملكة المتحدة  وهو سجين سياسي سابق وناشط الدكقور طه الدرازي، حظرت السلطات 3132 يونيوحزيران/ 31 بتاريخ

أي سبب لهذا لم يتم اعطائه ولكن  ،اإلقامة للمزيد من المعلوماتوالهجرة والجوازات دائرة  بالتوجه إلى  وتم ابالغه ايضاً مع زوجته. 

ضالحظر ، ويعتقد أن مجلس حقوق اإلنسانالسابقة لالحظر. شارك الدكتور الدرازي في الدورة   .لمنعه من المشاركة في الدورة الحالية ف ر 

 

ا ندمعوذلك التي تم حلها،  ية المعلمين البحرينيةئيس جمعر ةنائبوهي  عن السفرالالمان  جليلة منعتم ، 3132 يونيو/حزيران 32 بتاريخ

 بعد مشاركته في مختلف ميثم الالمانالناشط في مجال حقوق اإلنسان بحق تم فرض حظر السفر أيضا كما السفر إلى أوسلو. حاولت 

 .حقوق اإلنسانالمتعلقة بالمؤتمرات الدولية 

 

هو نمط ووإسكات حرية التعبير.  ضييقمستخدمة في البحرين لتم المتحدة هو أداة جديدة نسبيا منع المجتمع المدني من االنخراط مع األمإن 

ان بالد. في الالمستمرة  حقوقلنتهاكات الخطيرة للمنع اإلبالغ عن اإلبرز  ، حيث المدافعين عن حقوق اإلنسان بحق من األعمال االنتقامية

حرية والتزمت بالمعايير الدولية لحرية التنقل قد حقوق المدنية والسياسية، الخاص بال وليالد العهدبصفتها دولة موقعة على البحرين 

"لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك  على أن:  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي 33تنص المادة حيث التعبير. 

 .ظروف محدودة علىيقتصر فقط ". أما تقييد كال الحقين لتعبير"لكل إنسان حق في حرية ا :على أن 39بلده." وتنص المادة 

 

ما أجبرت بعد الدنمارك إلى وعبد الهادي جود وطفليها زينب الخواجةنسان حقوق اإلعن  ة، وصلت المدافع3132 يونيو/حزيران 2 بتاريخ

، 3132 مايو/أيار 23 بتاريخأنه بعد إطالق سراحها من السجن الخواجة وأفادت . ، حيث أنها تحمل جنسية مزدوجةعلى مغادرة البالد

ي حال فالخواجة أنها  تم أيضاً تهديدغير مسمى. و للسجن ألجل   ةمعرضستكون ها أو ليمغادرة البالد مع طفعليها يجب  تعرضت للتهديد أنه

 فصلها عن أطفالها. قد تؤدي إلى طويلة  حكامجديدة مع ا قضايافورا، سوف تواجه البالد  تهاغادرعدم م

   
ي البحرين حقوق اإلنسان فالهجوم على المجتمع المدني في البحرين، فإننا ندعو إلى اإلفراج الفوري عن جميع المدافعين عن بسبب تصعيد 

حقوق  مجلسرئيس أيضا  وندعوقيد بشكل غير عادل حرية النشطاء من الحركة. ي  ي ذالسفر المفروض الإزالة حظر نبيل رجب، و مبما فيه

 المقرر الخاص المعنيالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، المقرر الخاص المعني بحالمتحدة السامي لحقوق اإلنسان،  اإلنسان، مفوض األمم

نشطاء عن  يفورالاإلفراج بالسلطات البحرينية بمطالبة الحق في حرية التجمع السلمي بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني ب

لتضييق الترهيب ولوق اإلنسان في البحرين المدافعين عن حقعدم تعّرض وضمان  ن السفر،والغاء حظرهم ع لمجتمع المدني في البحرينا

ئة آمنة عزيز بيتبحكومة البحرين  بالتمسك بالتزامات وتعهداتدعو المجتمع الدولي األمم المتحدة. كما نعملهم مع على عملهم، بما في ذلك 

 .حقوق اإلنسان العالميةبمي للتمتع السل

 

يات مع اآلل يعملونمستمرة ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين العن األعمال االنتقامية  يفورالتوقف الحكومة البحرين يجب على 

 .الدولية بما في ذلك منظومة األمم المتحدة
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 :الموقيون

 

   البحرينأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في 

 الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

 مركز البحرين لحقوق اإلنسان 

  حقوق والديمقراطيةلمعهد البحرين ل

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

 التحالف العالمي لمشاركة المواطنينسيفيكاس: 

 االنكليزينادي القلم 

 المركز األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان

 ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسانلحقوق اإلنسان الفيدرالية الدولية

 فرونت الين ديفندرز

 مركز الخليج لحقوق اإلنسان

  أيفكس

 مؤشر على الرقابةال

 الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان

 العدالة لحقوق االنسانمنظمة 

 مراقبة الحقوق للمحامين في كندا

 نادي القلم الدولي

 مؤسسة رافتو لحقوق اإلنسان الدولية

 مراسلون بال حدود

 فيفارتا

 حمايةالالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ضمن إطار مرصد 

 
 

  

  

  

  

  

  

 


