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2016 یونیو/حزیران  16  

 
االنتقامیة ضد المدافعین عن حقوق اإلنسان بعد اعتقال نبیل رجب ومنع لألعمال البحرین: المنظمات غیر حكومیة تدعو إلى وضع حد 

عن حقوق االنسان من السفر إلى جنیفالبحرینیین المدافعین   
 
 

 
 

 
تم اعتقال أكثر مدافع بارز عن حقوق حزیران، یونیو/ 13 في جنیف بتاریخمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  في 32اح الدورة افتتمع 

ادرة منزلھ حوالي  بمداھمةضباط الشرطة قیام عشرات من بعد نبیل رجب اإلنسان في البحرین  وا بمص ام ً، كما ق لخامسة صباحا الساعة ا
من السفر إلى نتھاكات حقوق اإلنسان في البحرین عن حقوق اإلنسان وضحایا إمنع المدافعین یوم واحد، تم  . قبلأجھزتھ اإللكترونیة

جنیف.   
 

ائب األمین العام لالتحاد ون لمؤسس لمركز الخلیج لحقوق اإلنسان،المدیر ارئیس مركز البحرین لحقوق اإلنسان، وھو  یشغل رجب منصب
لتقاریر، ألقي اً ل دولي لحقوق اإلنسان. وفق الداخلیة. كما قام مسؤولون وزارة وحدة الجرائم اإللكترونیة التابعة لقبض علیھ بأمر من ال ال

لق التھم الموجھة إلیھ بارتكاب جرائم تتع یدافع عن 2015عام  /نیسانالعام الماضي، ومنذ أبریلبفرض حظر السفر على رجب  ونبحرینی
بتاریخ  رجب إلى النیابة العامة . وُنِقلتستجیب إال أن السلطات لمضد الحظر، الرغم من تقدیم عدة طعون بحریة التعبیر على اإلنترنت. ب

شأنھا أن تنال من ھیبة الدولة". حیث بدعوى "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من اً جدیدة تھموجھت إلیھ ؛ و2016عام  یونیو/حزیران 14
.على ذمة التحقیقسبعة أیام النیابة العامة احتجزتھ   

 
حیث السلطات البحرینیة أیضا المدافعین عن حقوق اإلنسان من مغادرة البالد.  جدید لحملتھا ضد المجتمع المدني، منعتمقلق وفي تصعید 

إن لمجلس حقوق اإلنسان.  32یحاولون السفر من مطار البحرین الدولي إلى جنیف للمشاركة في الدورة فرضت الحظر بینما كان النشطاء 
 التي تمنعھم من االنخراط معالمجتمع المدني وخصوصا القیود على  یةقیود البحریني بسبب البالقلق الجدشعر المنظمات الموقعة أدناه ن

.األمم المتحدة  
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ستة أشخاص على األقل من ركوب في مطار البحرین الدولي اإلقامة ، منع المسؤولون عن الھجرة والجوازات و2016عام  یونیو/حزیران 12 بتاریخ
یة حظراً حیث إلى جنیف.  الطائرة ین لبحر لسلطات ا إبراھیم و، ابتسام الصائغو، لحقوق اإلنسان من مركز البحرین حسین راضيعلى سفر ال من فرضت ا

 سید ھاشمأما والد . 2011في عام  القانوننطاق عن خارج الضحیة للقتل وھو  علي مشیمعاسمھ، وأسرة  شخص ال یرغب في الكشف عنو ،الدمستاني
توقیف عندأخرى للقضحیة وھو  نون فقد تعرّض لل القا وتم ابالغھ عن حظر السفر.جسر الملك فھد  تل الخارج عن نطاق   

 
ن من ا ممنوعاأنھمابالغھما ب دقیقة قبل 45لصائغ لمدة افي المطار جوازات سفر راضي و السلطات یونیو/حزیران، احتجزت 12 بتاریخ
لالستفسار عن سبب الحظر. ومع ذلك، بعد االستفسار التابعة لوزارة الداخلیة اإلقامة و لقد تم تحویلھما إلى دائرة الجنسیة والجوازاتالسفر. 

السفر عن طریق جسر الملك فھد ولكن  حاول راضي والصائغ بعد ذلك. االسفر علیھمعن حظر تم ابالغھما بأنھ ال یوجد أي وزارة، الفي 
.السفر حظرالسفر بسبب  ا ال یستطیعانمأنھ وتم ابالغھمامرة أخرى لمدة تصل إلى ساعة تم توقیفھما   

 
دائرة الجنسیة والجوازات في مسؤول لھ وأكد بھ.  الذي لم یكن لدیھ علم مسبق وھو األمرالسفر  تم ابالغ الدمستاني أیضا بأنھ ممنوع من

.2016 یونیو/حزیران 9النیابة العامة منذ  ت ھناك مالحظة على اسمھ من قبلأنھ كانبواإلقامة   
 

من السفر الى المملكة المتحدة  وھو سجین سیاسي سابق وناشط الدكتور طھ الدرازي، حظرت السلطات 2016 حزیران/یونیو 10 خبتاری
لى مع زوجتھ.  التوجھ إ ً  ب أي سبب لھذا لم یتم اعطائھ ولكن  ،اإلقامة للمزید من المعلوماتدائرة الھجرة والجوازات و وتم ابالغھ ایضا

فُِرض، ویعتقد أن السابقة لمجلس حقوق اإلنسانالحظر. شارك الدكتور الدرازي في الدورة  .لمنعھ من المشاركة في الدورة الحالیة الحظر   
 

عندما یة المعلمین البحرینیة التي تم حلھا، وذلك رئیس جمع ةنائبوھي  عن السفرجلیلة السلمان ، تم منع 2016 یونیو/حزیران 13 بتاریخ
بعد مشاركتھ في مختلف  میثم السلمانالناشط في مجال حقوق اإلنسان حاولت السفر إلى أوسلو. كما تم فرض حظر السفر أیضا بحق 

.حقوق اإلنسانالمتعلقة بالمؤتمرات الدولیة   
 

وھو نمط وإسكات حریة التعبیر.  ضییقم المتحدة ھو أداة جدیدة نسبیا مستخدمة في البحرین لتمنع المجتمع المدني من االنخراط مع األمإن 
ان في البالد. المستمرة  لحقوقنتھاكات الخطیرة لبرز لمنع اإلبالغ عن اإل ، حیث المدافعین عن حقوق اإلنسان من األعمال االنتقامیة بحق

وحریة التزمت بالمعاییر الدولیة لحریة التنقل ولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، قد الد العھدبصفتھا دولة موقعة على البحرین 
"لكل فرد حریة مغادرة أي بلد بما في ذلك  على أن:  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من العھد الدولي 12تنص المادة التعبیر. حیث 

.ظروف محدودة فقط على". أما تقیید كال الحقین یقتصر "لكل إنسان حق في حریة التعبیر :على أن 19بلده." وتنص المادة   
 

ما أجبرت بعد الدنمارك وطفلیھا جود وعبد الھادي إلى زینب الخواجةنسان حقوق اإلة عن ، وصلت المدافع2016 یونیو/حزیران 6 بتاریخ
، 2016مایو/أیار  31 أنھ بعد إطالق سراحھا من السجن بتاریخالخواجة وأفادت . ، حیث أنھا تحمل جنسیة مزدوجةعلى مغادرة البالد
تھدیدھا أو علیھا مغادرة البالد مع طفلییجب  تعرضت للتھدید أنھ  ً أیضا . وتم  ٍ غیر مسمى لسجن ألجل في الخواجة أنھا  ستكون معرضة ل
البالد فورا، سوف تواجھ قضایا جدیدة مع احكام طویلة قد تؤدي إلى فصلھا عن أطفالھا.  حال عدم مغادرتھا  

   
حقوق اإلنسان في البحرین الھجوم على المجتمع المدني في البحرین، فإننا ندعو إلى اإلفراج الفوري عن جمیع المدافعین عن بسبب تصعید 

فر المفروض الذي یُ إزالة حظر بما فیھم نبیل رجب، و لس رئیس مجلس حقوق وندعو أیضا قید بشكل غیر عادل حریة النشطاء من الحركة. ا
المقرر الخاص المعني الة المدافعین عن حقوق اإلنسان، المقرر الخاص المعني بحالمتحدة السامي لحقوق اإلنسان،  اإلنسان، مفوض األمم

نشطاء عن  الفورياإلفراج بالسلطات البحرینیة الحق في حریة التجمع السلمي بمطالبة بحریة الرأي والتعبیر، والمقرر الخاص المعني ب
ّض وضمان  اء حظرھم عن السفر،والغ المجتمع المدني في البحرین التضییق لترھیب ووق اإلنسان في البحرین لالمدافعین عن حقعدم تعر

عزیز بیئة آمنة تبحكومة البحرین دعو المجتمع الدولي بالتمسك بالتزامات وتعھدات األمم المتحدة. كما نعلى عملھم، بما في ذلك عملھم مع 
.حقوق اإلنسان العالمیةللتمتع السلمي ب  

 
مع اآللیات  یعملونمستمرة ضد المدافعین عن حقوق اإلنسان الذین العن األعمال االنتقامیة  الفوريتوقف جب على حكومة البحرین الی

.الدولیة بما في ذلك منظومة األمم المتحدة  
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:الموقعون  
 

   أمریكیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في البحرین
حقوق اإلنسانالشبكة العربیة لمعلومات   

مركز البحرین لحقوق اإلنسان   
  حقوق والدیمقراطیةلمعھد البحرین ل

مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان  
سیفیكاس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنین  

نادي القلم االنكلیزي  
المركز األوروبي للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان  

مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان ، في إطارلحقوق اإلنسان الفیدرالیة الدولیة  
فرونت الین دیفندرز  

مركز الخلیج لحقوق اإلنسان  
  أیفكس
مؤشر على الرقابةال  

الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان  
العدالة لحقوق االنسانمنظمة   

مراقبة الحقوق للمحامین في كندا  
نادي القلم الدولي  

مؤسسة رافتو لحقوق اإلنسان الدولیة  
بال حدود مراسلون  
فیفارتا  

حمایةالالمنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب، ضمن إطار مرصد   
 
 
  
  
  
  
  
  
 


