-19نوفمرب/تشرين الثاين5102 -
البحرين :الربملان األورويب حيث ملك البحرين على رفع حظر السفر وإسقاط التهم عن نبيل رجب
بتاريخ  19تشرين الثاين  ،5102أصدر عضو الربملان األورويب السيد بيري أنطونيو بنزيري ،جنبا إىل جنب مع  01عضوا يف الربملان
األورويب رسالة إىل ملك البحرين الشيخ محد بن عيسى آل خليفة ،يدعون فيها احلكومة البحرينية إىل رفع حظر السفر وإسقاط
مجيع التهم بشكل فوري حبق املدافع عن حقوق اإلنسان نبيل رجب .وقد رحبت  51منظمة غري حكومية دولية املوقعة أدانه هبذه

الرسالة وأكدت على الدعوة لرفع حظر سفر السيد رجب ووضع حد للمضايقات القضائية املمارسة ضده.
السيد رجب مدافع ابرز عن حقوق اإلنسان يف منطقة اخلليج ،وهو حاليا حمظور من السفر خارج البحرين ويواجه عقوبة تصل اىل
 01أعوام يف السجن بسبب ممارسته حلقه يف حرية التعبري يف البحرين .السيد رجب هو أيضا رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان،
واملدير املؤسس ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان ،وانئب األمني العام لالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وعضو اللجنة االستشارية لقسم
الشرق األوسط يف منظمة هيومن رايتس ووتش.
يف وقت سابق ،قضى نبيل رجب حكما ابلسجن ملدة عامني يف  5105لثالث قضااي تتعلق مبشاركته يف جتمعات سلمية تدعو
لصاحل احلرايت األساسية والدميقراطية .بتاريخ  0أكتوبر/تشرين األول  ،5102أُلقي القبض عليه واحتجز ملدة شهر واحد بسبب
تغريدة نشرها على حسابه اخلاص يف تويرت كتبها أثناء وجوده أبورواب .كما وحكم عليه ابلسجن ملدة ستة أشهر بتاريخ 51
يناير/كانون الثاين  5102بتهمة "اإلساءة العلنية للمؤسسات احلكومية ".وقد أطلق سراحه بعفو ملكي صدر بتاريخ  01يوليو/متوز
 ،5102يف أعقاب انتقادات شديدة ُوجهت من قبل اجملتمع الدويل وقرار طارئ صدر عن الربملان األورويب بشأن قضيته بتاريخ 9
يوليو/متوز  .5102ويف يوم اإلفراج عنه ،فرضت النيابة العامة حظرأ جديدا للسفر عليه فيما يتعلق بقضية جنائية أخرى ،واليت كان
قد مت القبض عليه بسببها يف وقت سابق بتاريخ  5أبريل/نيسان  .5102ووجهت إليه هتميت "إهانة هيئة نظامية" و "نشر شائعات
كاذبة يف زمن احلرب" ،واليت كان ميكن أن يواجه بسببهما ما يصل اىل  01اعوٍام يف السجن ،وذلك بعد سلسلة من التغريدات
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ومقاالت الرأي اليت كتبها يف شهر مارس/آذار  5102بشأن سوء املعاملة اليت تعرض هلا السجناء يف سجن جو ومشاركة البحرين
يف التحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن.
يف رسالتهم ،أكد أعضاء الربملان األورويب أن معاملة احلكومة البحرينية للسيد رجب متثل انتهاكا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان،
وذلك ملخالفة اعتقاله لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على ٍ
حد سواء .عالوة على
ذلك ،ذ ّكر أعضاء الربملان األورويب يف نص الرسالة ابلقرار الطارئ للربملان األورويب والصادر بتاريخ  9يوليو/متوز  5102والذي
يدعو إىل إسقاط مجيع التهم املوجهة للسيد رجب ،يف اشارة اىل إن اطالق سراحه كان فقط تنفيذا "لنصف القرار" حيث انه "ال
يزال خيضع حلظر السفر" الذي "حيد بشكل كبري من حرايته ويشكل عقبة واضحة" ألنشطته يف جمال حقوق اإلنسان.
ويطالب أعضاء الربملان أيضا بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق الواردة يف تقريرها لعام  ،5100وابلتوصيات
الصادرة عن جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أثناء االستعراض الدوري الشامل يف البحرين عام  ،5105ودعوات االحتاد
األورويب املتكررة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف البحرين ،من خالل القرارات الطارئة الصادرة يف مارس/آذار  ،5105ويناير/كانون
الثاين  ،5101وسبتمرب/أيلول  ،5101وفرباير/شباط  5102املتعلقة حبقوق اإلنسان يف البحرين واليت تدين حتديدا "جترمي املعارضة
وحرية التعبري" يف البحرين ،وسوء املعاملة وسجن املئات من املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني املدنيني والسياسيني ،مبا فيهم
صر.
ال ُق ّ
تدعم املنظمات الغري حكومية املوقعة أدانه دعوة أعضاء الربملان األورويب حلكومة البحرين الحرتام التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان.
وفقا لذلك ،فإننا ندعو احلكومة البحرينية إىل إسقاط مجيع التهم حبق نبيل رجب ورفع حظر السفر عنه ،وتنفيذ توصيات جلنة
تقصي احلقائق ابلكامل والتقيد ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان .كما ويتعني على االحتاد األورويب بناء على هذه
الرسالة اليت حيملها أعضاء الربملان األورويب اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين وتوقف مالحقة
املدافعني السلميني عن حقوق اإلنسان.
املنظمات الغري حكومية الدولية املوقعة:
أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين
اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان
الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان حتت مظلة مرصد محاية مدافعي حقوق اإلنسان
املركز األورويب للدميقراطية وحقوق اإلنسان
املنظمة الدولية ضد العنف حتت مظلة مرصد محاية مدافعي حقوق اإلنسان
فرونت الين ديفندرز
التحالف الدويل ملشاركة املواطنني
صحفيون كنديون من أجل حرية التعبري
مؤسسة مهارات
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مؤسسة رافتو حلقوق اإلنسان
املؤشر على الرقابة
حمامو مراقبة احلقوق يف كندا
معهد البحرين للحقوق والدميقراطية
مراسلون بال حدود
مركز البحرين حلقوق اإلنسان
مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
منظمة العفو الدولية
منظمة القلم االجنليزية
منظمة القلم الدولية
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