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تحـرك عاجـل
إطالق سراح مدافع عن حقوق اإلنسان بكفالة،
ومنعه من السفر

أُطلق سراح نبيل رجب بكفالة وتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى  20يناير/كانون الثاني  ،2015كما تم منعه من السفر.
في  2نوفمبر/تشرين الثاني أُطلق سراح ناشط حقوق اإلنسان البارز نبيل رجب خالل جلسة استماع كان من المقرر أن يتم فيها إصدار
الحكم عليه .وتم تأجيل محاكمته حتى  20يناير/كانون الثاني  ،2015ومُنع من السفر .وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى نبيل رجب،
الذي قال إنه علم بقرار منع السفر بينما كان يقرأ تصريح ًا صحفي ًا .وخالل جلسة المحكمة كان القاضي قد أ َّكد له أنه سيُسمح له بالسفر.
ولم يتم إسقاط تهمة "إهانة المؤسسات الرسمية" التي وُ جهت له بموجب المادة  216من قانون العقوبات .وفي حالة إدانته فإنه سيُحكم
عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثالث سنوات.
وقال نبيل رجب لمنظمة العفو الدولية إنه "يتقدم بالشكر إلى جميع أعضاء منظمة العفو الدولية وفروعها .فقد "تم َّخضت جهودكم عن
إطالق سراحي ،وإنني أحثكم عل االستمرار في هذه الجهود ألن هناك مئات آخرين ما زالوا خلف القضبان".
يرجى كتابة مناشدات فور ًا ،بالغة اإلنجليزية أو العربية أو بلغتكم الخاصة ،بحيث تتضمن ما يلي:
الموجهة له ،ألنها تتعلق بممارسة
 دعوة السلطات البحرينية إلى رفع حظر السفر المفروض على نبيل رجب ،وإسقاط التهم
َّ
حقه في حرية التعبير بشكل سلمي؛


تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير
حث السلطات على احترام الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي ِّ
والتجمع واالشتراك في الجمعيات ،ومنها المادة  216من قانون العقوبات.

يرجى إرسال المناشدات قبل  15ديسمبر/كانون األول  2014إلى:
وزير الداخلية
الملك
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
وزارة الداخلية
مكتب جاللة الملك
ص.ب 13
ص.ب 555
المنامة ،البحرين
قصر الرفاع
فاكس+973 1723 2661 :
المنامة ،البحرين
تويتر@moi_Bahrain :
فاكس+ 973 1766 4587:
البريد اإللكتروني عبر الموقع على االنترنت:
المخاطبة :جاللة الملك
www.interior.gov.bh/contact_en.aspx
المخاطبة :معالي الوزير

وإرسال نسخة إلى:
وزير العدل والشؤون اإلسالمية
الشيخ خالد بن علي بن عبدهللا آل
خليفة
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
ص.ب 450
المنامة ،البحرين
فاكس+973 1753 1284 :
البريد اإللكتروني عبر الموقع على
االنترنت:
http://www.moj.gov.bh/en/
تويترTwitter: :
@Khaled_Bin_Ali
المخاطبة :معالي الوزير

ويرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم .كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية
المحلية أدناه:
االسم العنوان  1العنوان  2العنوان  3رقم الفاكس عنوان البريد اإللكتروني المخاطبة

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعاله ،فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها .هذا هو التحديث
الثاني للتحرك العاجل رقم ،UA 249/14 :معلومات إضافية .أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/036/2014/en

تحـرك عاجـل
إطالق سراح مُدافع عن حقوق اإلنسان بكفالة،
ومنعه من السفر
معلومات إضافية

في  9أكتوبر/تشرين األول مثُل نبيل رجب أمام مكتب النيابة العامة واتُّهم "بإهانة مؤسسات رسمية علن ًا" بموجب المادة  216من
قانون العقوبات .وقد اعتُقل في مركز شرطة الحورة في العاصمة المنامة ،وأُطلق سراحه بكفالة في  2نوفمبر/تشرين الثاني.
وتنص المادة  216على تجريم " اإلهانة بإحدى طرق العالنية للمجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو
السلطات أو المصالح العامة" .
وفي  3أكتو بر/تشرين األول دعا مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان إلى اإلفراج الفوري عن نبيل رجب .وعقب ذلك ،وفي 16
أكتوبر/تشرين األول ،دعت وزارة خارجية الواليات المتحدة السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم المو َّجهة له.
االسم :نبيل رجب/ذكر

